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 ا ا
 ةيآلا (هموقو هبال لاقذا ميهارباأبن مهيلع لتاو ) لجون عماوق ريسفت ع0 | +

 ْ ةياآلا ( نيلسرملا حونموق تبذك ) لجو زعهلوق ريسفت 485 ||
 1 ةي آلا (كيلقىلعنيمالاحورلاهءلزتنيملاعلا بر ليزتتلهناو ) لجو نعهلوق ريسفت ١
 1 ةيآلا ( نيبرقالا كتريشع رذناو ) لحو نعهلوق ريسفت 6
 ١ ةيالا(نوي«داو لكف منارتملأ نواذلا مهعبت ءارعشلاو ) لجو نعمهوق ريسفت 58 |

 ْ مس علاطيلف ةميظع اوف هيفو نيت |

 ١ ٠+  0-0ءارعشلا حدم ىف لصف 5

 مد## لخلا ةروس ريسفت جم هما ظ

 ا

 ةيآلا ( اراث تسنآ ىلا هلهال'ىموم لاقذا ) لجو عه وق ريسفت ه٠

 ةيآلا ( ميظع شرع اهاو ”ىش لكنم تينواو ) لحو نعهلوق ريسفنت 6

 م2366 دوجسلا مازع نم ةدحسلا هذهو لصف #*>*خه- هاذ |

 ةيآلا ( ميرك باتكىلا ىقلاىنا الملا اهياي تلاق ) لجو نعدلوق ريسفن
 ةيآلا ( اهشرعب ىنيتأي مكيأ الملا اهيايلاق ) لجو نعهلوق ريسفت هب

 ةيآلا ( اًطاص مهاخا دوكىلا انلسرادقلو ) لجو نعدلوق ريسفت هزلال ||

 دم  نورتتلا ولا وجم هب /

 ةيآآلا ( ةباد مهلان>رخا مهلع لوقلا عقواذاو ) لجو لعهلوق ريسفن ه0 م
 م عجاريلف ثدداحا ةدع هيفو تح ا أ

 ةيآلا ( عزفف روصلاىف مني مويو ) لجو نعماوق ريت 049 |
 معك علاطيلف ثحهيفو دهم 1

 ةيآلا ( اممريخ لف ةنسملاب ءاحنم ) لجو لعهلوق ريسفت ه4 ٠

1 
 ا

 م صصقملا ةروس ريسفت جو 6

 ةيآآلا ( هيعضرانا ىسوم ماىلا اني-واو ) لجو عملو ريف“ هم

 م6 كلذىف ةصقلا ركز 22--
 ةيآلا ( ةما هيلعدحو نيدم ءام درواملو )لجو نعهلوق ريسفت ه7

 ةيآلا ( نعالا ىداولا ”ىطاشنم ىدون اهانااطف ) لحو نعهلوق ريسفت 9

 1| ةيآلا ) ءاشي نم ىدبم هللا نكل و تيبح | نم ىدبمال كنا ( لجو لعمإو# ريسفتا هال

 ةياآلا ( ىسوم موقنمناكنوراقنا ) لح و نعهلوق ريسفت ٠

 م56 نوراق ةصق ركذ اعد 6
 ةيآلا ( اهنم ريخهلف ةنسملاب ءاحنم ) لحو نعماوق ريسفت هما/

 1 لس رل د |: ةمعتف ع ىرام يو / < ر ) "؟ ( كام ريلم تدان فدا

 ةييستا ررعموا عبط هر هرءاع ٌمعيطم ا 5



 مد ثيدحلا اذه لئافلا تيار لح يجو مبدا

 الا ) مكتوسديغ انوس اواخدال أونمآ نيذلااع !اي ( لحو نعهاوق ريسفل ؟لرلقو ا

 ةيآلا ( مهراصبانم اوضغي نينمؤلل لق ) لجو نعدلوق ريسفت م10
 ةيآلا ( نهراصبانم ضضغي تانهؤإللق ) لجو نعههوق ريسفن 584 |

 000 : ايا د سن رم ا

0 
 ن0 و حجو
 ةيآلا ( كفالإب اًواح نيذلانا ) لحو نعدلوق ريسفنا ا

 م6 عجاريلف ليصغلا ىلع ةياالا هذه لوزن ببس نايب هيفو زج

 هلا ( ناطشلا تاوطخ اوعشنال اونمآ نيذلاامااي ) لحو نعهلوق ريسفت ١
2 38 
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 ةيآلا ( نوخفت مكلعل نونمؤملاها و 2 ريسفل "41
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 ا ةيآلا ( ةءيق بارسكمهلاعا اورفك نيذلاو ) لجو عملو ريسفت 5
 ْ ةيآلا ( ءامنم ةبادلكق لخ هللاو ) لجو نعدلوق ريسفت

 5 0 د اواخو يسم اونمأ ,نيذلا هللادعو ) لحو نعهلوق ريسفت 2

 مد رع عماتلا را 0 رك ْ

 ةياآلا ( هيدي ىلع ملاظلاضءمونو ) لجو نعهلو# ريسفت
 ةيآآلا ( ىوقنا براي لوسرلا لاقو ) ل> و نعهلوق ريفا 55

 هيلا ( مكفناىلع اولسف انويب ملخداذاف ) لجو نعهلوق ريسفت ٠
 م59 ناقرفلا ةروس ريسفت خه عبس

 ةيآلا ) باتكلا ىشوم انين ا دقلو م( لحو نعهإوق ريسفت ع5

 ةيآآلا ( لظاادم فكك يرولارتملأ ) لجو نعهلوق ريسفت

ٌ 

 34 ! 255 ءارعشلا ةروس ريسفن جه 2 ظ

 ةيالا ( اريدنو اريثيءالا كانلسراامو ) لحو نعهلوق ريسفت

 م6 تادجسلا ملا نعنم ةدجسلا هذهو لصف العم ه4

 ةيآلا ( ضرالا ىلع نوع نيذإا نج رلادابعو ) لح و نعمهلوق ريس 6و

 مح 5 مح 2
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 ةيآلا ( هير ىدانذا بوباو ) لجو نعدلوق ريسفت

 م6 مالسلا هيلع بوبا ةصقرك ذ الجم
 ةيآلا( لفكلااذو سيرداولرععساو ) لجو نعهوق ريسفت

 ةيآلا ( ابضانم بهذذانوناااذو ) لحو نعهلوق ريسفن

 ةيآلا( اهحرف تنصحاىتلاو ) لجو نعدلوق ريسفت
 تعفاذا قَخ نوعحرتال ممااهاتكلها ةيرقىلع مارحو ) لجو نعملوق ريسفل

 ةيألا ) جوجأمو جوجأي
 م6 ثيذحلا ظافلا بيرعحرشو لاجدلا ثيدح هيفو 2

 ةيآلا ) لو دعت ءاهتعكئلوا ىب هل 6 0 2057 ءذلانا ) لحو ئعهلوق ريسفل

 ةيآلا ( رك ذلادعب نم روبزلا فانبتكدقلو ) لجو نعهلوق ريسفت
 ةيءآلا ( نيملاعلل ةجرالا كانلسراامو ) لحو نعهلوق ريسفت

 7 جملا ةروس ريسفت جو

 ةيآلا ( فرج ىلع هتلادبع م سانلانمو ) لحو نعهلوق ريسفت

 م نارملا دوحس مازعنم ةدحسلا هذه لصف جو

 ةياآلا ( تاحلاصلا اواعو اونمآ نيذلا لخدب هللانا ) لجو نعهلوق ريسفت

 ةياالا ( ترثلا نك ميهاربالاأوبذاو ) لجو نعهلوق ريسفت

 ةيالا ( ىنالو لوسرنم كلبقنم انلسراامو ) لحو ئعهِلوق ريسفت
 م علاطيلف ثحهيفو رج

 ةياآلا ( هللا ل بسيف اورحاه نيذلاو ) لحو نعهلوق ريسفت

 ةبالا ) مققتسم ىده ىلعا كنا كبروا عداو ) لجو نعدلوق ريسفت

 ةياآلا ( هلاوءقساف لثم برض سانلا امااي ) لجو نعهلوق ريسفت

 م: انه ةوالتلا دوجس مكحفف لصف 5

 م2 0 . ماخلا* لا رجم

 ةيآلا ( قئارط عبس مكقوف انقلخدقاو ) لحو نعدلوق ريسفت "م7

 ةيآلا ( انتا, نوره هاخاو ىسوع انلسرا مث ) لجو نعدلوق ريسفت "وه
 ةيآلا ( تابمطلانم أولك ل بزلا ااا ) لحتو عملو ق راسشب 20

 ةيآلا ( مي باسناالف روصلاىف مفناذاف ) ل> و نعهلوق ريسفت "8

 م25 رونلا ةروس ريسفت 0- 6
 ةياآلا ) هدب 3 نكيرلو ميتال نودرب نيذلاو ) لع ران هون ريسفلا ١ ن7



 ( ب 7ب7ججطططسمولا

 ةيآآلا( ةرسحلا موب مهرذناو ) لجون عملوق ريسفت | ٠64
 ةيآلا ( ايبناقبدصناك هنا يهاربا باتكلاىفرك ذاو ) لح و ىعهلوق ريسفنت ٠

 ةيآلا ( اصلخم ناكهناىسوم باتكلا ىف رك ذاو ) لو نعهلوق ريسفت 5

 ةيآلا ( ةواصلا اوعاضا فلخ مهدعب ند فات ) لجو نعهلوق ريسفت

 ةيءآلا ( اندابعزم ثرون ىتلا ةنيلا كلت ) لجو نعدلوق ريسفن ٠
 ةيآآلا ( اهدراوالا مكمناو ) لجو نعهلوق ريسفن 7

 م5 اهلا عجاريلف ثيداحا ةدعهيفو زي

 ةيآلا ( ادفو نجرلاىلا نيقتملار شحم مون) لجو نع هلوق ريسفت ١

 مد هط ةروس ريس الجم ام
 دكا( ارا يارد يداوم ةيديح كايا لغو لا لو دلو راض 14 |

 ةياالا ( ىدابعب رساناىسومملا انمحوادقلو ) لجو نعدلوق ريسفت | ٠09
 ةيآلا ( ىسوماي كموق نع كلحاامو ) لجو نعهلوق ريسفن ١

 ةياآلا ( قيسدقام ءابنانه كيلع صقن كلذك ) لجو زعهلوق ريسفت 3107 |

 ةيآلا (اسسعان آرق هانازنا كاذكو ) لحونعدهلوق ريسفت | 39١
 ةيآلا ( ىوغف هنرمدأ ىصعو ) لح نعهلوق ريسفت 555 |

 3-5-3 مالسلا امهيلع ىسومو مدا نيبروهشم ثيدحهيفو رجم

 71 يت 11

 د6 مالسلا مهيلع ءاس الا ةمصع نايبىف لصف جم ؟.ه |

 ةيآلا ( اكتض ةشيعم هلناذ ىركذ نع ضرعانمو ) لجو نعدلوق ريسفت 3617
 ةي آلا ( هانعتمامىلا كنننع ندعالو ) لجاو نعهلوق ريسفت

 م رحشع عباسلا ولا قه 54

 . ةيآلا ( نيبعالامهتيب امو ضرالاو ءامسلا انقلخامو ) لجو نعدلوت ريسفت 3
 ةياالا ( اندسفا هللاالا ةهلآ امهمفناكول ) لح و نعهلوق ريسفت | 55١

 ةيآلا ( دللخا كلبقنهرشبل انلم>امو ) لحو نعهلوق ريسفن

 وما عضنو ) لحونعهإوق ريسفل 561
 ىلا |( ةهقلامومل طسقلا ظروفا 3

-- 

 آلا ( لبق: نم هدشر مهاربا انني ا آدقاو ) لو نعهلوق ريمسفل 0-1

 م 49 كللذف ةضقلا كد 0 ” هم

 ةيآآلا ( ثرحلا ىف نامكحذا نايلسو دوادو ) لحو نعهلوق ريسفت

 5 لا ١ ةوضصاع ء ع نامي اس وز 8 1 راسقل ١

 هبا

 ةرذلا ) اس اًهدص ناكهناس ردا باتكلا ىف ركذاو ) لجو نعهلوق ريسفلا 1-6

 : م66 نا رفلادوجس مازعنم م ةروس ةدحسو لصف 0 ادم

59 
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 ٠ ةي ال (.اعوب ضرالا نمانا رست ىتح كلنمهؤننل اولاقو ) لجو نعدلوق ريسفن ||
  070هيلا( هاماوا مهل دج نلف ىلاضي نمو دتهملاوهفهلئادم نمو ( لحو نع هلوق ريسفتا

 جو وحمد

 آلا ( مدآىت انهركدقلو ) لجو نعهلوق ريسفت ه5

 ةيآلا ( مهمامأب سانأ لك اوءدنموب ) لجو نعهلوق ريسفت

 ةياآلا ( ليالا قسغ ىلا سملا كوادل ةواصلا ا ) لجو نعدلوق ريسفت
 مد لبللا مايقىف ةدراولا ثيداحالا ف لصف جه

 ةيآلا ( ادوع اماقم كتر كئمدناىسع.) لو نعهلوق ريسفت ١

 م2 ةعافشلا وق كورا ىلا كب داج الا رك ذهضو 0

 ةيآآلا ( ءاف*وهام نآرقلانه لزانو ) لجو ئهلوق ريسفت 9

 ةياآلا ( ىبرسعانم حورلالق حورلانع ثاولئسإو ) لو لعدلوق ريسفن 5

 -هك6 حورلاقحىف تدرو ىتلا ثيداحالاركذهيفو اجد

7 

 نآ رقلا اذه لثعاون أين ا لعن لاو سالا كعحا نثل لق: ) لح و نعهزت حش

 ةيآلا ( هلع ن ىلا

 ةياآلا ( تانيب تايأ عست ىسوم انين آدقلو ) لحو نعهلوق ريسفت 78

 ةياآلا ( |متفاختالو كنواصب رهجمالو ) لجو نعهلوق ريسفت

 م27 فهكلا ةروس ريسفت جم را

 ةيأآلا ( فيكلا باحسانا تيسحما ) لحو نعهوق ريسفت 888

 م: هيلا مهجاورخ بيسو فيهكلا باعصا ةصقركذ 2م 4

 ةياآلا ( معر نوعدب نيذلاعم كسفنربصاو ) لجو نعهاوق ريسفت 1
 ةنألا / نياحر الكم مهل برعغاو 0 لحونئهلوق ريسفلا ١ ١٠ه |

 هنا ) امندلا ةوملا ةننز.نونبلاو لالا ) لجو نعدهلو# ريسفت ١

 ةيآلا ( اودهتف مول اودعتسا ةكئالمال انلقؤاو ) لجو نعهلوق ريش ١٠

 ةياآلا ( لثملكزم سانال نآرقلا اذهىف ايفرصدقلو ) لحو نعهلوق ريس

 ةيآلا ( هاتغا ىسوع لاقذاو ) لجو نعدلوق ريسفت 4

 1-0-5 رحشع سوانسلا "و لا قع نو

 ةيآلا ( نينرقلاىذنعكنولئسيو ) لجو نعهلوق ريسفتا 18
 ةي الا( ئدابع اود<+#نآ اورفك نذلا 2 ) لح و نعدلوت ريسشت 5

 م( مالسلا|هياع مرص ةروسريسفب لنجم
 ةياالا ( تدقاذا مص باتكلا ىف ركذاو:) لجون عدلو: ريسفت

 دي
 1 روس ده ا ووحد



 مد ىناثلا# 1 لا 0

 2 رانا ناكل ىلا حم
 مد ليزنتلا ىناعمىف زتجمس

 م ليارسا ىن ةروس ايم

 مد اهلوزت ىف لصف ج٠

 46 جارعملا ثيدح ركذ ىف لصف اج
 مد ىوغبلا لاق لصف رجم

 256 جارعملا ثيدح ظافلا ضعب ح رش ىف لصف اجد

 كلام ترهظىتلا تاي آلا رك ذ ىف لصف جه

 3 «الا ( بانكلا سومان او ) لج وزع هوق ريسفلا

 م 21 2 تالا دمق ةمئلار 2
 ةيآلا ( هقنعىف هرئاطءانمزلأن انا لكو ) لجو نعهاوق ريسفت
 ةبآلا ) ءاضناك اهيف هلانخع ةلجاملاديرب ناكرمد ) لحوْعهلو# ريسفل

 دحلا ( اناا اودعتالا كءر ىققو) لجو نتا نيسفت

 م7 ندلاولاربىف كدرو ىلا تداحالا 2 لصف تعم

 ' ةيآلا ( اهطسالو كقنعىلا ةلولذم كدب لعجنالو ) لحو نعهلوق ريسفت

 ةيآلا ( قملابالا هللامرح ىتلاسفنلا اولتقتالو ) لحو نعهلوق ريسفت

 ةيآلا ( عمسلانازع هيكل س يلام فقتالو ) لجو نعهاوق ريسفت

 آلا ( ضرالا قر نا كنااحسم ضرالاىف شءالو ) لحو نعهلوق ريسفت

 ةيآآلا ( نهيفنمو ضرالاو عبسلا تاومسلا هلعبتت ) لجو لعدلوق ريسفت
 م6 عذجلازح ثيدحو ةميظع دئاوف هيفو اح

 ةيآلا ( ضعب ىلع نيسنلا ضعب اناضفدقلو ) لحو نعهلوق ريسفت

 ةيآلا ( ةيقلاموب لبق اهوكلهمننالا ةيرقنمناو ) لو نعمإوق ريسفت
 مج< كرادملاىف ىرقلاكاله ثحم هيفو -

 ةيآلا ( كانبرا ىلا ايؤرلا انلعجامو ) لجو نعهلوق ريسفت
 ةيآلا ) مدآل اودحم#| ةكئالملل انلقذاو ١ لد و نعهإو# ريسفن
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 لهي هك مس

 ةالصلاهيلع ىنلانع « قحاب ءازلل © نوعحرت هيلاو 8 قلخلاىف ذفانلا ءاضقلا

 رحالا نم هل ناك صصقلا مط ةروس 1 ند مالسلاو

 قم لو بذكو ىسوع قدص نه ددعب

 هلدهشالا ضرالاو تاومسلا ىف كلم
 ناك هنا ةمايقلاموب

 اقداص

 هيديرأ امالا انعم ليقو تاذلانع هنربعي ةحولاو وهالا أ 3 ههحوالا 0 نافعأ

 » مكحلاهل د كلاه وهف هللا ريغ هنديرأ ب لكل ع نال ههحو

 # نوءجرت هللاو #8 قأانيب ءاضقلا لصف ىأ

 مكلاعأب يزف ةرخ آلاف نودرتىأ
 ءدارع رعأ هللاو

2222 6 1000 
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 03[ ةنفهدلاو راجملاع ل قو ء ءايكلا اع لو اهب يلعب ناكو ةاروتلا ٍلعوعو

 اد راح كلوقك دتيوأب قاعتموا هلدفص ىدنعو فادوب ز زونكب لع لبقو بساكملا

 دشاوهنم نورقلانم هليقنم كلهادق هللانا لعب وأم مىداقتعاو ىنظى ىا ىدنع

 | أرق رق هنال كلذ 0 وه هرارتغا ىلع معاون وبرعت # اعجرتكاوةوقدنم

 رونااىف
 نكلاف هلا عراصم هسفن هب قي ىت> اذه ا! ملو 5 ىذلا زطلا كلذ لثم ا ىا

 ةيلاعموا اهيلع علطم ىلاعتهناف مالعتسا لاؤس ه# نوهرحلا مهبونذ نع لأسيالو © |

 1 رعااا ده قش هءهيظعتو لعل هتاعدال دروا خراوتلا ظافح نم هعمسو ا

 كتوحو 0 لبق كءايش سجل 0 معا هظءيوهو لجرل سو هيلع هللا ىل

 ثيدح اذه كتوم لق كنايحو كلذشلبق كغارفو كرةف لبق كانغو كمقس لبق

 ىأ 4 كيلادتلا نسح !اكنرسح أود وديع هلا لص يلا قليل نوي* نير ,عو لسع
 ىأ * غبتالو 8 س انلاىلا 0 ل ودم كلا نسحأأ اكمتلاةعاسطب ع نس

 نا 8 ضرالاىف داسفلا بلطدقتف هللا ىصعنم لكو « ضرالاىف ةطارو
 لضف لعىأ ِي ىدنعإء ىل ع 1 اعا 2 نوراق ىنعب ِ اعلا بحال هللا

 ليقو هريغب ىتاضفاك مكب 1ع كاملا ادج ىلضفف كلذلالهأ نأ اوف دع هللادلع ريو

 هثلئانق وب نب بلاك اعو الا كلذثلثنوت نب ا لعق هلع ىموم ناكو ءام كلا لعوم

 صاصرلا نم عنصي ن ناكف نزع ىلا امهلَع فاض اىت> نوراق اةةعقتك هثلث نوراق 1 معو

 فرصتلا نسح هلع ناك لدقو دااومأ: جر 0 كلذناكو ايهذ 5 انمو ةضف

 تا 0

 ن ل لاوءالل ىأ # ِ اءج هرخت" 1 ود ة هنمدخأ وه نم 0 ,ه هلبقن

 لأ ل نيم 6-0 ع دار أذا .ىل لل علا هللا نا 0 ل » نوهر 4 0

 كلهأدقهتلا نأ موأ ند اا تش بول ” فانا
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 «مهلاؤسر ربعل اراكلا نولخد لب م6 ىلاعت هلع 12 م-م و وذ نع ء لكسألو ( اددعوةعاج رثكاوأ | لاملل

 الو أ نولئسيالف م ماشا اوفر 5207 لاٌؤ_س ريغب اه قاوفدشوا باسح

 ادم الخ و ىصاعملابلمعتال (ضر ,الا ىف داسفلا غمالو) لاملاب( كيلا هللان : )نيك املاو ءارقفغلا ىلا مو ١

 لءىلع) تيطعأ ىذلالاملا اذه تطعأ(هتيت وأاعا) 1 )نو راق (لاق) ىصاحما(نيدسفملا بحالها نا)مالسلاهيلعىسوهلوسرلا

 ةضاملا (نورقلان م هلق ع نم كلحأدقهللانا)ذ دورا 106 موأ)“ ءابيكلاب يهذلا |عنصي لاقي كلذل لهأ ىناهللا لعام ىلع (ىدنع

 ماسي فرعي لك ةمأ. لامن 2و نود رجلا مون نع لكلا وزالاخرو ال ام(اءجرثك ًاو)ند ديلا( ةوقدنمدشأ وهنم)



 حتافملاوزا ترسك اذهلو ىذلا ةلد اهريخواهمساو ناو انبي كن عضوه ىف ىذلا ىنهعام(هحنافناام ز ونكلا نه
 ءايلاذ ةمصملا لقثتل ( ةيصعلاب ءودتل ) دلاقملا بلا بوصالاوةنازااوهو - فم 7 ,عفناموه 7 جنم مج

 الغب نوتس هّئازخ متافم لمحت تناكو ةريثكلا ةعامجلا ةبصعلاو هلامأ ىتح هلقثأاذا للا ه.ءان لاش ةيدعتل
 ( ةوقلا ىلوأ ) دولح نم 4 صصقلا ةروس م١ تناكو عبصأ م ه١ زف ىلع حاتفملادزءالو حاتفم ةنازخ لكل

 ( هموق هللاقذا) ةدشلا |

 لئاقلا لبقو نونمؤملاىأ

 لحمو مالساا هيلع ىموم

 ( حرشتال) ءونتب بصنذا
 هلودك لاملا ةراكي رطل

 م« انآاع اوحرفت الو

 نمالا ايندلاب حرفشبالو

 ا 2 عج هش دانص عافم# هحتافمنااموؤ#ةرخدملا لاوءالا نم # زونكلا نم

 ةلاوناربخ *# ةوقلاىلواةبصعلاب ءونتلؤ# حفلا اهدحا و سانقودشاز ليقود حفبام

 ةريثكلاة الا ةباصعلاوةيصعلا وهلامأ تحل ةثااذا ل ا هيءانوىنآ ىلوءف«ىاثوهوامةلص |
 لاقذا 88 هيلا فاضملا ركح فاضملا ءاطعاىلع ءايلاب ءونيا ”ىرقواو.ةجا اويضوصعاو ٠

 اهيحّةصتن هنالاقلطممومةءامندلابحرفااو رطمتال # حرفتال م ءونت يوصنم## هموقدل

 لاقاكرتلا بج ىبةلائالةقرافمةذالا نماهفامنابإعلاناناهباهذ نع لوهذلا واب ىضرلاو |
 5 الاقتنا همحاص هنع نقش « رورسق ىدنع غلادشا

 نءاماو "1 امبىضد 1١ ىلاعتدتن ةبحم نم اعنامهنوكب انههىبنلاللعو « 501 اعا 6 رغتال و ء«ىلاعتهللالاق كلذلو |

 هنا لعيو ةرخ الاىلا هبلق 0 م هللا كانآ اهف غتاوؤ# امندلا فراخزب ىا «نيحرفاابحال هللاناؤلملاقف ١

 سنن الو##املاةلصون ب ناهتمدوصقملاناذكلاهي> واميفدفرصب##ةرخ ًالارادلا# |

 ا واكتر خآ امم لص ناوهو © ايندلا ع نم كريصن ف ىسنملا د كرت كرتنال و

 امحرش اف بيرق ةنعءاهكرتي

 (نيحرفلا يىالهللانا) |

 غستباو )لاملاب نيرطبلا

 ىغلا نم ) هللاكان ١ اف

 ( ةرخ آلارادلا )ةورثلاو

 ءارقفلا لع قد_صتناب

 ىلا فرصتو محرلا لصتو
 1 , الو ١ ريدا تاو 01 2 0 1 : ْ

 0 عبصالا ر دق 0 - حاتفم لك رقتبلا دولح نم اها «تاقعق بشد نه اهادح هيلع تاهو

 هنثازخ ىنعي هحنافم ليقو بابلا هن مفي ىزلاوهو مم مج ه© هحتاقمنأ امو: 0

 ةيصعلا لبق اهلقثل اهولجاذا مملعو م هانعم 6# ةوقلاىلوأ ةيضعلاب ءودنل

 نيءب رالاىلا ليقو ةرشدلا ىلا ةثالثلا نيبام سابع نبالاق ورشعة سلا ىلإ ةرشملا نات
 كا ا ار نو ل "راك سابع نالاق نيعبسلا ىلا لدقو

 ترثكالق ديدح نه تناكو هزونك عت ا تهدأ نأ نوراقناك ل بقو |

 وهو ) امدلا نم 1 ١ ا
 كومصب وكضكيامدخ انا رك 3 حرش : تاز ا لع 3 د ل : و ْ 1 2 ,طدسال 1 مرشال هموق هل لاثذا هي ذاع زيبرا تالا هند او تل

 2 ه0 6 . : م - 2
 كراس كطاو ءانقل هو نيذلا نيرطبلا نيرشالا كل 3 نبي_دحرفلا بحي هللانا 0 0 الو 2-2 انالو

 0 85 4 8 1 ها 5 .٠ 8 ع 0 0 ا
 0 كل نان كيرحا || د نامطاو اب ئحرب نماآلا ايدل حرشالهنا لبق مهاطعاام ىلع لانو

 ا ا لاق نم نسحأ دقلو حرش مل بيرقنع امدلا قرافسس هنا رعي نماماف ا
 | ملأ ع 0 1 3 5 9 1 8 2 أ

 00 8 1 ًالاقتنا هيحاص هنع نت ه رورسىف ىدنع 0
 ا

 -- 5 م مل

 ةعاجلاب لقثتل (ةبصماابءونتا) تاوعر احلا : | 3 5 7 اوه ةنخلالا مالا نم هللا كاطع ايف بلطاى أ هر 0 لا ما كان ]ايف م غتباو# أ
 و 12 ةلاىل 0 ا ىأ امندلا نم كييصنت سالو 9و هتلااضرفف هقفاتو 0007 ايف هللا 2 موش |

 د 000 7 نا_سنالا سصصن ةقءدقح نال باذعلا نمو" ىت> ةرد الا امدلاىف لمعتنأ كرتتال |
 نولمح الحر نوعرأ 5007 5 0 5 5 3 ل د 55 ا 3 : 1 3

 0 | د 05900 كنوقو كح ا ل 3و مرلا ةلصو هقدصلاب ةرخ الل اق لدع نأ امسدلان و
1 

 افدا كح مه
 4 : 7 3 4 8 هللال وسر لاق لاق ”ىدوألا نوميم نقر نع * ةرح الام بلطتنا كانو كنايشو ا

 طيالا ملال) ىمومموق ِ- 3 85

 (ةرخ ًالارادلا ) لاملابهللاكاطعأاع (هللاكان آ اف ) بلطا( 0 و) لاملافنيرطءلا( نيحرفلاس ال هللانا) كرسشتو لاملاب

 اع ل كييصمةرخ الا نم كبيصن كرتنال ) اسدلا نم كييصن نشالو ) ةئحلا ىجعي

 ةرخلا .تظعأو تقف



 نوكيو امهفدللالضفنماوغتنتلوامهيف اونكستل انعم نوكينأز وحن جاحزلا لاقو همعن ىلع هللا (نوركش:كلماو)رسشنلاو
 نذل قار نبأ لوقف معدان موو ) هبف هلق نم اوغتنلو هبف اودكستل اراهنو اليل نامزلا مكل لج ىنمملا
 000 لح دأ ”ىثالاكهكارشالا 0 ينال نا نا نذؤيل ءك ريثلا ذاختال عاوتلا رر 7 (نوعزت تنك
 اوناك اع نودهشي مه.اع ءادهش متالل ءابالا ن ال مج ل ةمألك نذل ١ ا زلو ) ءد.حوت نم

 ديحوتلا (هلل قحانا) ذئنيح (اولعف) لسرلا ةفلاذغو كرششلانم هيلع منك امن ( مكناهرب اوناه) مالل (اذلقف ) هيلع
 اغ ةعافشلاو هللاريغةدهولا نم( نورتشل عت ٠٠١ زيت اوناك ام)عئاضلا(نورسثءلاءزخلا) ”ىشلاةيمغ مهنع ب 07 معلضو)

 كح ور :نارزمهل
 نب الوقيفمهيداش .مونو ةفاهيلعدو ركشتف كلذ هللاةمعلاو 5 رد كو ودي ن ا | 5 : 1 ل

 ا ناطواو تةار 5ك و ةم< 2

 هللا س ضخ تادحا حا هناي راعشألل عيرش لعب م هنا 2 7 3 7 نسل! 1 رش || '

 ١ ا قلا تلارق رمد زا ودعاف
 الو دس نع نكي مل: هللا نايبا ىتاثلاو مهئارآ داسف ريرقتا 27 لا ارا ا

 .٠ , 5 ا 226 0 1 1 8 مم 0 ا فرس 2

 مهي وهو ش 2 ةمأ لكنه انح رحاو هك انعزن و ىوهو ىهشتأ نغ# نم ْ 8 /

 نوني م ك6 هك ىلع م كباهرب اوتاهوؤ# | عال ا( اوناك اع مهيراع ديشا 1 انس اع - ى

 "م لضو ا 60 ءال هَ جاالا في هللق هنا عد لمح 4 ولعت 0 هب

 - 0-2 هرم عا عوالن تعاقن يصب نأ
 «ناك# ىسوم موق نمناك نوداقذ نا 0 لط انا نم# نورتش اونأك ترك ماج كا لع 1 ْ

 لضفلا بلظف ف م4 لع تيفو هد هن ' 5 5 ناكو ىوال ن 3 ١ ثعداو نا ,هصي هع ن ا 0 7-5295 2 ٌ 1 حم نت 4 هل عع

 ناكو تاق م أ 0
 لعنوعرف 1ك نيد كلذو لق 0 وأ مهماع ريكتوا 8 كل 1 ناو 0 1 : 5 " 5 1

 1 كا ١ 58 ع 5 او ه١هروص نس روخأ 1 يي
 ةروبلا نورهلو ةلاسرلا كل ىسوأ لاق هنأ ىو راك ةكااذع مهدسح وأ لم رساىج أ 1 2 : ٠

 نانا وف 5ل]) ءملأ اك رع ف ام ل_سارساى ارقازاكو
 هدب ل نك وا ف ت22 9

 0 تع 1 أ
 6 قدا ةهنكلو ةأروسألل

 7 ع | ف كك

 لوقف م6 داش يدا ِظ امه هللا معن ْئيأ © نور تت كلما 95 ٍِض املا ى ىأ 1 ىنيف ) ىييماسلا 3 3

 2 :وتلاو عب عيرقتلا ةدايزل 0 7 لل عاد: || كلذ روك نوعزت 3 5نذلا َك 2-7 0 أ(

 ماع كهشا مه]وسر ىنءي © 54 ادمهش كم الكرمل 28 ان ريم كفوا ددر 1 »4 اتع' زوو 5 8

 « كاهرب ا وتاهؤج مهلسرل ةيذكملا ماللىأ «اناقنو مهل و مد ةلاسز م4 عاب هَ

 اوناكامممنع لضو# هتلديح وتلا ىأ © هلل قلانأ اولعف و اكيرش ىمناب كح ىأ

 ناكنوراقنا ف لحو نعهلوة # هللاىلع بذكل' نم ايندلا ىف نوقلت*<ىأ «نورتش ١

 مظلاوهو ىغل نم( مهلع

 ىلع ن وعرف كلماملبق

 نموأ مهملظف لّئارسا

 م-يلع ركب كلا جلا

 داو هلو كلام

 ىوالنب ثعات نب رهصينب نوراقدنال ىسوم معنبا ناك لبق # ىسوم موقنم أ ءانينآ و)اريش باشا ىف
 ليارسا ىف نكيملو ىسوم معناك ل-قو ثهاقن 0 ىسوهو بوقعنب |

 الماع ناك لبق # مهاع ىنيف #8 ىرماسلا قفاناك قى "1 هنكلوب ةاروكلا هياركأ

 لوطقداز لةودلام ةرثكب ميلعىنب لبقو يلع ىنبو مهلظف ليكارسا ىنب ىلع نوعرفل

 ةماقلامون هللا رظناللاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نارعنءان ,ع6 ق از اربش هبات ٍ

 ءانينآو © ولعلا 50 ميلعىفب ليو نيه |ىفءاجرخأ هذ ءالرخ هباسيث رح نمىلا ْ

 قى مملع

 مكلماو)ةدابعلا و املابهلضف

 ا هتيعلاو ركشل كان دبل

 موبو) راهلاو ليللاب مكيلع
 م«دانن ) ةمايقلاءوب وهو

 نيذلاقاكرش نبأ لوقيف
 " نما وهو غالبا مهلع دهشب ادب (اديهعتما رك ) :اهزخ ا( عزت وز قاكرش منانولوت (نوعزتمت

 هللاةدابعنا ( هللا نأ نأ)ةمأ لك !ء (اولعث) لسرلا ىلع متددراذامل مكتح (ركاه ربا وناهانلةف) امندلا ىف مههفناكىذلا مهيب

 نم ناكنوراق نا)بذكلابن "ا رورتش اوناك ام) مهسفناب مهنع لغتشا( مهنع لطو) هللمهيفءاضقلاناو قملاهللانيدو

 ١ ةروبحلا نورهاو ةلاسرلاى سول لاقفامههوةو نوراهو ىسوم ىلع لواطتف (مهيلع ىنبف) 506 عنب (ىسومموق

 8 ةانيطغأ(ءاتنتا و هونت ون لعد رواد ىضارأال ”قئاق تخلو



 بوقعي ما رسكو ءاتلا متفبو روشنلاوثعبلاب (نوءجرت هيلاو )هدابع نيب ءاضقتلا ( مكلساهلو ) ةفلكلاال ةذلل ا
 جزيلا قرم انك اد أ 0 ناثلوءفموه (ادمرس ىلبللا مكيلع هللا لعج نا ) ىلعةزمهلا فوذخ منيرأ( مني راد
 هللاريغهلا نم دعما موىلا ) لمت هنذوو ةدينم ميملاو درف دحاوو تدل ,آاربشالايف مهاوقدنمو ةعباتملا وهو

 ىلا اهءرس راهناا مكيلعمللا لعج نا متيأرالق ) اذه ىلع ردقينم 01 علا( نو أ

 راهنب لشقيملو ( نوريصبالا ( صصقلاةروس ) هف نونكست < هالو زم ليل مك كبي هتلاريغ هلا نم ةيقلموي
 اب لاقاك هنف نوفرصت 00

 لد دا دو 0 ا اضل مل اداوإل ءدمحتاذ .اذتاوهاضشاجاهتا هدعوانةدص 1 للدطانز ل

 اكل[ 5 دلبةفنونكست
 6 ا يقام و ىلا صمالد - ةددلح ميملاو ةعباتملا وهو درسلان م اعاد عفانملا نال سعئلااءوطوهو 0 3 مايل هللا لعخ نا ميار 1 لقوم روشنلاب 34 ٍنومجل هلاوؤ» ىش لكف

 هّقح ا ءاضب مكشأي هللاريغ هلان مؤ رئاغلا قفالا قوفاهكير حوا ضرالا تح
 ه6 نومعست الف أ ف نيتزم# ءائضب ريثكنءا نعوةهلآ هريغنا مهعز ىلع نع ركذف هلا له

 «ةماقا مديل !١ ادمرس ناهتلا يلع ل زن نا أ أ لقؤ# راصيتسا وريدت عامس

 سيل ةرئاكتم هب قاعتن ىلا

 هدحوشاعملاى ققرتعتلا

 ةلزملا كلت 0 1 اذظااو

 ذافأ ءامضااب نرق هع نمو
 1 ليلي مكمن اي هللاريغ هلا نم ع قالا قوف رادم ىل ع اك ردوا ءاىسلا طسوق اهناكساب

 نال 0 ع ِء اضا| فصي 1 هلعلو لاغشالا بعاتم نع ها رشأ ِ هيف نك

 نالو هيف نو ل ثيح لدللا كلذكالو هسفط دوصقم هلاذوف ةممن ءوضلا

 نال © نو رصبتالدأ ليالابو نوعمست الفا هءنرق كلذلو هلءاشامم رثكا ء وضلا عفانم

 ليللا ركل لج هتجر نمو و رصبلانم هتدافتسا نم رثكأ ععسلا نم لقعلا ةدافتسا

 بساكملا عاونابراهناا ىف« هاضفنم اوغتبتاو# لدللا ىف هيدبف اونكستل راهنلاو

 كرد مهسلا نال نودعستا

 ركذنءرصبلا هكردبالام |
 8 7 03 2 ٠

 هدناوق ها مصوو هعقا_م

 ور ضسالف لالابنرقو ْ

 ةعفنم نم روم كريع نال 1

 نء'تنأ هزصتتام مالظلا | ْ
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 د كلذإ 0 ا ايرتفم ارحاس 0 . 6 ناكولو هنشن ىعي ىقملا نس

 ل هلوقل درا ةيقاعلا ىهرادلا ةيقاعو نوما ااذظلا 9 نع لف 4 :. الو ركل 11
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 هدعوو 00 هثعإو 00 هلعح ثيح مظعالا ح

 1 ىن الو نييذاكلا لسز ال 1

 ندع تانج رادلا ىقع مهأ 25 و
 قمواو ربغإ ىسوم لاق 0 املا ةكتالملا قلتو ناوض رلاو ةجرلاب دعلإ مح تع نأ 00 .دلا رادلابدارأ نأ

 0 او ىراغم | رحم ماظعلا تاب لا كلت لدم مرسل ىسوه هد مماجأ اع ثحو لاو ْو-عطومعضوملا ن دال نسحوهو

 رعب لوقللاو لوقلانييرظانلا هه ه><زُ- نزاويل اذه (نورمشماءز لأ )ىموملاقو كاذاولاق م لا ىرخال
 34 - اهل جرت اطقم تهت اح تا. تل ةطس+تس نحس ت2 د طال 611 دعس ا 7 3717فل نإ دعاك مح جح» 0 2 | ع 2 هيل دا 16ه

 اكاد 0 0 ع رخالا للاز ح تل اهنال | ىه ةيلص ءاللا 510 ر 0 :

 ميال هنا  ءاللاب نوكي ىناسكلاو ةزج ًارقو نسيشلا 21161 باهلاو تاوتلاود ظ 6 : ورعوباو ئزاح لعاىر
 1 ١ اهيااين وعرف لاقو 0 ىقعلا ىف ا ندح امندلا ف ىدهلاب نوزوغشال © ن هي ن وملاظلا | 53 ةلاقو) ١ قدور" هرج نول ندو

 ]| هدنع نكي مذاءدوجو نود هريسعهلاب هذعىفن ©« ىريع هل انم كلت ام ”الملا | فى ىديغدلانم مكل تلعام
 ذأ هرب ربع ملأ 0 ىتدصق
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 هلا نم مكلام أ هدوحو

 هرهاظ لعوهوأ ىريع

 ولعم ريع هريع اهلاناو

 : ناماهاب ىلدق واق ( هد

 ىلعط ا ىأ 000 طلاىلع

 | تعااو 0 عاو رح لا

 هنآلا له نيط ناكم 0

 حالا لعند لوا

 01 هدو 2 ةقتعلا لعبا

 ىلع داس شالا, هريزووهو اع

 ىثاس هععأب قىداتم نيطلا

 مظعتلا لد مالكلا 00

 احح ىل]ء>اف)ريملاو

 | ىأ( ما اطأ ىلعل ايلاع ارمصق

 دوءصلا عال طالاو دعا

 : ناكم قوه ن ناك مناك ىف

 نم قومى هنت آظالىناو)

 !!ىف سيل (نيبذاكلا )

 ١ نردلاى ةعطقو رغلاف هنمتمطق تدق 0
 إف بر قى كر يل فاو. لحر ا ْ ا! 0 مدا ١١
 2 2 هما معو 5

 5 82 !| ه ةحاح رهظأ مثىريغلا نهم 01 املاقدناف لود ضقانتدةوالو جالس اع ءلاهإسر ًادئاواهل اهلن راه اوعدف ( ني ذاكلا

 4 :ورىمومهلاىلا عاطأ لءللاقو 0 ل لال وماصع نمل 6 ناكو هب دكب نع في دارا واهل ى 58 وأ تدب "1 8 ناماه

 ام (مكل كل تلعام) رض٠لهأ زاخراب ( الملام اين وعرفلاقو ) هللاباذعن هن 7 ومال َ 7 الون 0

 م عاش
00-17 

 0 ١ ةراكلا ىلع علطيو هيلا دءصيأ حرصلأ ءام ب سحأ كلذلو كم كعب مزلا ىدتشام | ا

 1 عود 6 6 ىسو ملا ىلإ علطا ل لاح رص ىل ل ءحاف نيطل | ىل !اعناماه اب ىلدقواذ هل هش ل

 ال دارأوأ © نيبذاكلا نمدنظ ةلىاوإل لاق مثهيلا قرتلا نكعع املا ىفامسح ناكل ناكول

 وك مولعملاقن ١ اًعلإ قش دا رملا ليقو هتلود |

 00 ناف ضر ءالا |

 ىلع ناماهاي ىلدقواذف هندانعو هللا دب ون ند ىسوم هنءاحامل راكتاهيف 04 ىربعهلا نم

 © احرص ىللعجاذ ف هنىبو ارجآ ذا نم لوأهنا لق رج آلا ىل جطاىأ 1 ا
 حرصلا ءاتب ناماههريزو نوعرف 1 ريسأ | لهأ لاق م راثم لقوا كاع م

 أ رحالاو عابسالا ىوس ءانبقلا نوكج هدنع مَع ا محا ىد ةلعفااو ل ااذكلا نام 0 0

 ءوديشو ومد هدو هر اكل اطار ريماسملا برضو فعلا ردو صلو :نحأألا عطو !

 21ه وعر هالك هيف 1 هللادار ا قلخلا نه بح ناش 0 3 جحس |

 لاف د

 ع ليربح هللا ثءبف نيذاربلاىل

 ىو هللا تدرف ءاعتلاو# اع .- ىىرف ةباشذ (سحأو هقو

 ع احد رود

 كانو . 5226 ]ع هه همطو :تدقوف

 ًاشلعدحأ ن

 رف قترا
 ! نوعرو ناكو 50 تاتفدق |

 عطق ثالث همطتف هحان هن رسشف قا

 هلاح ىلع كفا هلا رظن اى #8 ىسوع هأ هلاىلا >> لعل 0 هلو 5 كلذف كلهالاهف

 ا ى 0 ضر الإ نا هع ىأ#ك نيبذاكلا نمله ىسوم ىنءي# 2 8 الفاو و 00

 ب

 2 ”لدمو لوسر ةمعبىل 1ع لدام اهيق له ى ريق بكاوكلا عاضوأ هنمدصرتي دصر هلىنج

 1 ىفالو.تاومااىف لعب الاع هللا نوثشأ هلو

 1 ققحما ةمزال اهناف 3 53 ءاعقلا و صاود نم اذهو نو سل

 1ك طعام ذلملا ام أي نوعرف لاقو قه نورفاكلاىأ *6نوملاظلا لفيالالا 00

٠ 

1 

 ار ننام ىلع افا نيطلاىل 6 ناماهاي) ر 37 اناا ىأ(ىلذقواذإ ىسوماوعطتالف 22

 نمدنظ لأ 3اس عال سلا 05 5 هنأ ا قغذلا (ىسوعدلا ىلا )رظناودعصأ (علط 15 ا
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 ةطساعأ ىسموعم هقادصت ىعمو ةلسرال باود مزداب امهريعو ىلا دصم ادرىا ةقصة زج و مصاع ) ىودصل ١ ىذا

 انا يه هفأوه هاوق الا الأ تقص هالوشن ىاالم اوعد تدئءلد بلا جاتحا نأ لادحلا نالخم 00 نام همأاةد يزن هايا

 نأ فاخأ فا نايؤّدس ه.فلقابو ن راروعسف نك هلوقلال ناه ربل ريرقتل هيلا جاتح اعأ ةحاصفأ الف دو داس

 ماو دي الكاشعلا| ا لا ديلاذا هدكأب قدس ( كيخاب هادا 5 تومي نيلالا ىف ىوذكي ) نود 8

 ل2 « صصقلاةروس مل رومالا ةاوازع 5 هدو ١-1 ىلعديلا ةدشب ىوش ةياو دنا
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 ىةدصي 0 ا *« نوب ذكي نا فاخا ناوي ةهبشلا فدسزلو هد أ ررشو ق ا م

 هيلادتساهنكل هععض ونوهريرقتلءوقلا قيدصتدارملا لي قوةحاحملا دنعىنعوا طال قاشلاو

 ا ف ناوهلاو ةفصدن | ىلع عفرلاب ىقدصي ةزجو مصاعرقو بوسأ | ىلا لعقلا ةانسأ

 | ةحوأ ةيلغ 4 اناظلس امكل. لهو هي دكا ةدشب اهتدهو نيلاندلعا د ك1
 أف وذعم قلعتم 46 انئاي اب 8 جا احوأ ءالدتساب هك ابكلا نوال 0

 ا نواصيال هباوح مقوأ مهن نوءندع | نؤولصيال م اه امكطلست ىأ لم وأ

 | الاب ”ايايهذا ى

 هلةاصوأ هنيبامل ةلص هنا ىنمع # نويلانلاامكعتا نمو امتنا © هلوقىف نويلاغلل ناموأ
 ١ اًذهام اولا تا 11 انا 1 ىسوم م م ءاحأ 3 0 قدا ىندعال فر رعتالهيق ماللا نا ىلع

 / رختوا هللا ىلع هل رتش 5 هلمعت ا لق لعش مل هقاتك ره 4 ئىرفهردس الا

 ءاءداوأ رحملا نونمي © اذهب انممسامو 9 رحسلا عاونا رئاسك ءارتفالاب فوصوم

 اباو> هلاقام لاقهنال واوريغب لاق ريش 1 ارقو«نولطبم متلاو قعىنا اعبف #9 هدنع نم

 ايندلا رادلاب دارملاناف ةدومحملا ةبقاعلا 6 رادلا ةبقاع هلنوكت نمو #8 دسافلانم

 3 ىف 2 انوع ا

 ا قع 6 3 وبدكي نأ فاخا ىتاوإل دي ديفملا قيدصتلاوه اديفار رافكلا لداحنو تاوشلا نع

 ا روع نور م ناكو هب كرو قنس ىأ# كيخاب كدضع 500 لاق ف ه- موقو نو-ءرف

 امكعبتان هو امتنأ ف امكلا نولصيالف تازمتملا نم امكيطعن هانعم لبق « انتاياب
 انتاي اب ىسوم مهءاحالف © هموقو نوعرف ىلع ةباغلا امكعابتال و امكل ىأ 6 نوبلاغلا

 هك هد ا ىدهلاب ءاحنع رعأمبر ىد وم ل لاقو نياوالا انّسابآ ىف قه هم اان وعدت ىذلانى 2

 لطبملانم قا لسيما ىأ

 ارهظ ىوقن ل ك6 د ١ هللا( لاق )ةلاسرلاب ) 0 نا كا )ىلوةقدصبو ١

 ه,الف) رخ تح قوهومدقم م( اك 19 هك و | رذع(اناطلسامكل

 أذيم م (تان 1 ا ديلا )0 ا ًايوموه م هءاحاذ *)هموقو 0 نوعرف ىلع

 رومالا ةلوازع ىلعديلاةدشب صخشلا ةوقنافد.كي و تنس © كيخابكدضعدشنسلاق ف

 ا
 ْ) ىدهلاب ءا ءاح نع معا ىر ر ىس وم ل لاقو © ,مهمابأ 0 7 نياوالا 2 20 0 ةوبنلا

 ( اناطاس امكل

 َّق ةيهو انما هح لع

 نواصيالف ) ءادعالا بولق
 او دن ءابلا ( ان ا ||

 1 صيال ىا نو

 مو امك امكلا

 [اعاسامكل لمعفو أمدلعلا

 اف انا انكطلست ىأ

 منتي تال

 0 ع فوذحك وأ

 7 مسقوأ الر

 ا2أ)ديلعامدقم نواصل

 مهءاجامل ةنويلاغااامكمرتا نمو

 ) تايب اشايآب ىسوم

 ادهام اولاق ) تاخضاو
 هل هن رس ىأ(ىرتفمر مالا ا امه زيقف امهند رظاناا نز اويل نياوقلا ةناكح دارملانا فاطملاادحوو مهلاقمل

 هللا ىل-ع كيرا لفت مث تنأ ْ

 ءارتفالاب فوصوهر ,ثسوأ 2 6 :
 سياف د رمسلا عاونأ رئاسك || .بو لئالدلا صخ: ناوهنورهقيدصت ليقونوءرفىنهإ

 انعمسامو )هتلادنعنم ةزدتع |
 ساو نأ دهم | كلنا اناا و ادع

 0 دا ءوسسألاو كا أ < امكلا نولصيالف «اناهر ,و ةعىأ «اناطلس امكل لمجتو
 ىئ ده نع هب وصخم ١

 انثدحامىن#ي مهنامز ىف انساك

 06 لاقو ) مف هنوكب 1

 نه ىدهلابءاح نع ع نك ١ ف اذه 2 قاتتعىأ 4 ىرتفم ر ,ىيعالا اذهام اولق ف تامخاوىأ 6 تاني

 دل اةيقاعمل نوكت نموهدنع ا

 ١ | رادلاف ةدومحتا ىقتعلا ىأ «ر رادلا ةبقاع هلنوكتنمو
 ىالك ىنعربعي (ىنقدصي)

 لء/و) نوره كي .حابز

 (نويلاغلا)تاب آلا وناعالاب (امكمتا نمو امت أ )امكلتق ىلا (امكمأ انولص
 نيحسالا زهانتتح ىذلا ) اذهام 0 . وماي اي( او | هلا 0

 ىلدى هو هلاقو) نيضماملا |: ؟انآ نم (نياوالاان ءانآ ىف) ىسومايل وش ىذلا ( اذ اك ندعم امو) كسفنءاقلت نم مات هع تذك ( ىرتكفم

 ةرد ةلاىفةنمحلا (رادلا ةقاع هك ندو هدنع نم مز -وئلاوتل اسرلاب (ىدهلاب ءاحن 53 رعأ
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 5 اذ كفل لكك عدلى حر سابع نبانع حلا لحال ىأ قرف نم كنام كهاذدي كردص ىل | كدب ممخاو

 'هدس اهاقتا و ىموه عزف ةيحاصعلا بلق امل ىلاعت هللازا حاملا مضىن-هم لبقو هفوخ لاز ءردص ىلع
 اوف لح كلقس امكف املأ اذاذ ءادعالا دنع ةضاضغ ةبف كدب“ كءاقثا نا هللقف

 3 اهظاو كيلع ةطاضغ وهام بانتجا .نارمالا لصعا ءاضرب اهجرخأ مث امم كاف ن

 0 مه بمسراتل لهش ءال. ءالكأ |

0 5 ١ 
 كدصع تق كدب

 : - هايل ِ 3 0 ع 0

 هد ىر لا هدصع تحن ىعلاةدب لخدا اذاو رياطا | جانح ةأزبع ناك الاد 3 ديلا حاملا غاغا ها < ع زعم

 هرب الو برطضيال ىىتجةيح اضعلا بالقلا دنع هسفنتهطبطو هداه لادحانج مضيديرأ وأ 5 هلا هحانح مذ دق
 هك 4 ع 1 17 ١

 .هرلا نم ىعمو -ن 9 نيس نامو ةامصم ءاحانح الاو امهاخراو 4 حانح رمت فاخ اذا هناآل 00 اطاألعو * ةرادتخما
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 1 كيلا معضاف 3 ا ا ا را دلال أ دوريا أ م اذا أ ت|؟ه لا 0 موه

 ايلا | مضيرك ا ا ا نا ًارتو كفل انضر ادت كلذ لماذ ١ كارل

 »* 6 كناذف #9 تاغ لكلاو نوكسلاو متفلاب ن رضا ف 00 مالا نزكشو |.سأب وايت ةبيصإ

 ناهربو نات 6 ناناهربل# سيورو ورعو.اوريثك نباهددشو ديااواصملا ىلا ةراشا كابس كلا

 ءاهربلاقيو ضيبااذا لجرلاءرب مهلوق نم ناهربلاب ءاجاذالجرلاءربا مهلوقل نالعف 5-7 :

 ىلا © امهبالسرم 6 كبر نم # نهرب مهلوقل لالعفليقو ءاضيبلاة أر لل ةهرهربو | 0
 برلاق 9 مهيلا لسرب ناب ءاقحا اوناكف 6 نقال اوناك مهنا هئلمو نوعرف | يا ع

 ك6 نال نم عصقاوم نورهىخاو ف امي 6 نولتق نا: فاخافاسفن مهنه تلتقىنا
 | فيفغعلاب ادر عفان أرقو ا ناسا م مسا لصالا وهو 4 #« أدر ىم |

 1 ا جور اههددأىف ضرغاا

 ْش 3 سابع نبا لاكو ىلوالا املاح ىلا دعت كتحق اها> داؤ اهعامش نم ءارئامو كد سا 1

 ىعمو 8 4 | هحامح مضن « م

 ىلع كسح ىف كانو 3

 | نيترابعلا نيب تلو نلو

 ذا. نطرفلا ندخل

 1 ءافخا ىناثلا قوءاضر دنلا
 5 101 5 ك1 .٠ 3 .٠ 0 7 0 مو

 000 ا ابو انت هلال ام هلع يهد ءردصللا لبا معي نأ ئسوم :هللاسعأ ٠١ لزب مظاو سمو. تهرلا
 نم دارملا لبق و هفوخ لاز هردص ىلع هدب عضو اذا الا ىسوه دعب فئاخ نهامو 1 .

 0000 احلل كلل ضفحاو كعوزا تساي نوكسلا حانجلا مه أ (ننانن) لاوس تالا ةءاذنا ا 2 2 2مم 6 0 0 اك | 1
 | كدب كيلا معا هانعمو ريج ةغاب مكلا بهرلا لبقو هتددد_هتربو هباق برطضي نا

 ١ ا( ا ل انفذع

 | ديلاو اصعلا ىنمي ه# كناذف ف 0 هدبو اصعلا لواثت هنال كك نم اهجرخلاو |! ىب. د عملو ب
 | كلذ ىنثم ورعوباو يم

 ا ءاكص د١ هع «٠ 1 ١ م 0 0 م هه ءاضكن
 ا طا م م و نوعرق ىل كنرن 0 5 دبا ىأ © ناناهرب 9» ءا هلا ضوع نينوثلا ىدحاف

 ا 1 دا ع ماش ده ها قر لاق #8 قمل لا نع نيحراخ ىا *# نيقساف 11 0 ل هللا
 اك هولدخا مرالا "رم

 اناس ىأ هانا م ع اوعم نوره ىجاو # هبىا ه# نولتق نا فاخاف # | 0 1 1 '
 5 5 رح | مدكك 30

 | «أدر ر ىد هْلَص ا 0 ةرذلا 6 هنأ ف 0 ا ةكقعلا كلذ لاق 2 5 5

 : [تيعسو ناتي ن نانربث ن تح

 64 نر 0 (تسوذوعد : ل 3 اسرءاس لاا ال هلوق نم اهترانال اناهرب ةحلا
 ريغب هنا ( نول نا فاخاف اسنن مس تانق ىلا بر لاق ) نيرئاك (نيةساف اموق اوناك تل نسل نيتاب هئلمو

 زمهالب و هتنعأ هنأدرلاق : انوع ىألاح (أدر -_-- :ذاناسل ىنه عصفأ وه نوره ىخأو )بوقعي ءايلابو ءاي

 )ح رك( نيةساؤ اموق اوناك م ) هموق دعا 53 نوعرف ىلا كب رند ) ن ادع ناناهف ) ناتاهرب كلا 0( سانلا

 ى 2 وه نوره ىخأو زاهادب ( نولتش نأ فاح 0 خللا ىف ىنا بر) ىسوم (لاق 30( م4) رشف نس كسه

 اني رىعمهلسرا انزةتر ىسموهن "امس ىلع ناكوامالك م نيبأ (اناسل



 هنال راونالا لع ندا را رصب أ ردح لاق.( نيملاعلا تر هتئاا اان أ) :ةاشللا ندد را 2 م نا
 ىدتساو باطخ فطلب, نطوغف ننالا يب الخ تاطاخلاو دكا راو اةتلعت اهتم اند اف راثلا ئه ىف رو
 مداعف نوب ”ئرقوثالثلا تاغااب ةوذجلاو فاخ امن نمأو لأسامىطعأ ابر شاملكم كلذي راصف باوج نسحأ
 ةئسائلاو كوآلا نمد نكت َّظ زان شال 0-0 اذا دوعلا اهرسكي م هريغو اهعشب فلخو ةزجو مهلا

 * ىلطاش نم لدن ةرجصشلا نمو ل م ىداوأ ١ هدر 1 ىطاشنم ءادنلا ءانأ ىأةياغلاءادنا
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 هلا م ةحوزأ .لل مأن ءالا تناكو دقعلا ل كلتا نا ريالا و نا هادعوو لوآلا

 ةثئانملاوا ريشعلا ماعا م ازلاب# كيلع ء قانا دير ااموإ# كلذىف ؟ارشلا فال خا نكع اى ةنامالا
 0 حا 0

 تاق وط ندم ىلع دال ترها نكي ل هال كلذ لاق اعاو هموق و كر 0 ؟ماس
 كدا مو كلاب غرف دعو

 | نيمالادش .دىف ىوقا | لدقو
 ١ اهل لاو ةنامآلا ىدأو لمعلا 1ع ىوثن م تامعءتسا ند ريد ناىن دا #» نيمالا ىوقلا ا

 هعقرالو ل1 نعاولع ند رد ِ 0 00 وئاماتلاق دامو هن ب كاعانو اهوبأ

 | ري> نا 00 انا ىعريل اريحأ هنا » هرح ا تا 1

 ذولا دماج سال كو راوحىف

 1 كفضااإل ىدل لدن ىذماا ىللاقهلاق هدام 0 ةل>ر نيد ل قو 5 رسثعألا
 8 أ اح

 ىتنبا ىدحاوي كدو 0 ذأ ءك 003 ا ار 3 را ىأ 0 كلذدنع تسع لاق 0 كندن "نعل
 دوعءسم نإ 7 ,عو 0

 هد

1 
 2 قو 00 0

 ءاروفصاهعماو ٍه امهنم ىيرضااةجوردلا نورأ اكمال لاقو ىريكلادحوز لبق نتا
 0 1ك نوكتىأ 7 ججحخ ىلا ىف ردات اذان لع 0 ىدوم تاطقق تيهذ 0 هو ا 5

 بح صو تءورش بتبان م

 ) لصف أ كلذف ني:دم رمشعلا ترا نائىا 3 داد كلدع ا ا ناك » ننساك 4 5 1 5 1 7

 لأ ىد وع ع ف"س

 لاق) رع عءق 20 او اندقشلا

 وس 1 نر هنع هللاى خر

001 

 رشعلا مات كمزلا ىأ * كدع قش ارااةدزأ انو # كيلع بِحاوب سيل عدتد كنم

 كلا 0 ملو هنعت تا رار لذ راك هنأ 7 لدي نيتاهملوق (نيتاهتنبا ا كد حوزأ(كحخ كك ٠١ رأوا

 07 ) اريحأ ه]تنكاذآهتر جنأ رم ىلا ريح أ نوكت 8 رحم ا! يلع ل ااقاادقع اكوا حاكت دقع كل ل
 ”ةانةح ودا ماقلا بابو مدنال عاجحالاب زئاح منقلا ىعرت ىلع جوزلاو جيح اهعجو تاةدخاو قرظإ عش
 كءلع يحاوب سيل كنم ل يضف ١ كاذف ( دنع اي رقع لعىأ دع < أ نافذ 5 ةمدحلا ىلع جوزتلا فال

 0 |( كيلعقشأ أ نآد رأامو) عدت لا كنموهفدتلعف نا كنكلو كراعوّتحأالو كدنع نمدماعاو ل

 ١ ليقثلا لل ا ىلع (ىوقلا) وهءارحالان رم( ثار انا 2ع 00 هر رجأتسا اعنا ل صل أ ى مو(ا ,تاددا __ تاق )1'

  1ص نيناهىتثباىدحا) ى هيوم ل ) كسكأ نأ دئارأ ى 1 7 :(لاق) مثةنامالا ىل 1 0

 ا 0 غانا ديرأامو) ةدايز زلا( كدنعنك ة )نيتسرشع(ارسشعتمك ) ناف) نينسى داع ( ججح ىتاك) ىفعىف 0

0 



 تازأام لحال امدلا نم ريقف ىلا ديرب نالمت<و هنطب هرهظب ىصلدقو مايأ ةعيس اماعط قد ملناكلق فلاطو هلا

 هلاركشو هءاحر فو ىسلالديلاباضز كلذلاق ةورنو كلم ق نوع رفدنع ناكمنال نيلاظل ا نم ةاحلاوهو ن.رادلاريخ نمىلا

 لع ىثع امهادحا هتءاحق )راونالا نههرسىلعدرو املرا_ةقالا ناسلب ماكت وة ورلاىلاةيدو.ءلا نم رظاءاطع نءا لاقو

 عضوه ىف لع (ال ؛ صصقلاةروس ) تاير ه5 ههو قمح كيزحملك وعد ىأنا تلاق ءاعسأ

 ل ل لالالا ا اريق ترمد ن.ذلاري نم ىلاتازئا امل ىنا هانعم لبقؤ مأللاب ىدع كلذإو لئاس
 0 يلو 1إ] 2ك تسع تقلا نم تاتا لل الا
 0 0 7 ىلع ركشااو مجحتلا راهظا هسنه ضرغااو نوعرف دنع ةعسف ناك هنال ايندلا ىف
 لقو 0 مه قر فصلا 0 عم وع سم 2 4 ءام عسأ| ىلع ىذع : امهه|دح ا هنءاشل لف

 كوعدي ىباناتااق ة ىسوءاهح وز قىقااىهوءارفصوأع ءاروقص اهمساوىربكلا
 3 ْ ا 03 0 هك كي زيغل

 متو لود حس هحافالما 31 ةيؤرن كربتيل اهباحا اع ىسوع لعاو ان كي هس عا 5 4 تدءقس م رحاو# كتئفاكل

 تيقسامىفامواهعرد مكب | هنو عتتماف اما 0 هءاح الهنا ىور لبرحالاف ابطال هتفرمغ رهظتسيو حشا

 هوغدت تاك امال اهرصنع

 اهيحيأ لمت ملو !مقايض ىلا أ

 كي.قسءازح 2 ةيردصم ا لزنينم لك ل م اكد اذه بيع لاق ىح امدلاب |[ مد 5 عيبا تيب لهأ ]| لاكو

 للا اتمحر ا امها قىور ١ صصقلا هيلع عضقو ا 2 قف هدخا مرح مل 0 ىدهاف اقو رعد لعق نم ناو اذه اة

 اههتانعأوساتلا لقامسبأ |
 !١ عام امها لات لفحأ ١

 اًحلاص الحر اندحو اتلاق ا

 امهادح ال لافانا قسفانجر ْ

 هموقو نوءرف دحرب 6# نيملاظلا موقلا نم توجن فال لاق

 د.ةاو هيلع 421- م ىهو ريقف ري-خ نهىلا تذاللقا بر ىدومد لاقدقا

 سانلا لبق اهيرس امهسأىلا اطحر الك 2 21الا!لأسام لبق ور ةره يدش ل
 7 ع 2
 ١ انجر احلاص الحر اندحو اتلاق امكلعأام امهل لاق ناطب لفح امهمانغأو

 أ امهادحا هتءاجف ولظ ىلاءت هللا لاق ىلا هيعداذ ىهذا امهادحال لاقف انمانغأ انا ىتسف
 | ىه لب لك دقو ع ءارفص ليقو ءاروفص اهعمأ و ىربكلا ىه لبق ءايحمس | ىلع 0

 ءاسنلا نم عفاسب تسيا باطخلا نب رع لاقو ءاريغص ليقو ايا اهمساو ىرغصلا

 انهعشتف ك هيعداق ىهذا

 تقزلاف مالسلا هيلع ىدسود

 هتفصوف اهدس امون حرا

 قعناو ىناخ قذف اهل لاقو

 صقوءءاحالت) قيرطلا َّك
 5 أ

 هكصق عا (صصقلا ةيلع ) ن

 ٍإ ءامسإ اههحو لع اهعرد م تءضودق ةركادسه تءاح نكلو ةحالو ةحارخ

 8 2 ىبا ناتلاق # اببأ لوسرابنال لبقو هئفاكتل هتعد اهنال هنم ٌترحهس| لبقو
 . ع 0 5 هيف 0 ع 1

 اك نكلو اعدم بهدد نا هرث كلذ ىمود 2 ا لب 9 انل تءةسام ر -1 كرزحم
 ع

 ١ 7 . .٠ أ 1

 نوعرف عم هلاو-او | برضت خرلا تناكف اهفاخ ىسوم ىثم و عآرأإ تقف تاعذلا مل , دحي 3 اعئاج
 لاعلاك ردصم صصقلاو

 هل(لاق) صوصقملا هب ىرع#

 ةلاموه ت ا 3 5
 موقلان 2 الز ا لاق ع عئاجم تسلأ كاد 2 0 ب.عشلاق هللاب ذوعأ ىسدوم لاقف ى 3 235 ىفاي سادحا لاقف

 ءاطلسالذا ( نيالا |
 3 ١ 3 آ| ىلع بلطنال تب لهأ ان واع تيقساأ- !كاضوَع 50 9 فاخ 1 للا

 ليلد هيفو انطراب نوعرفل |[ 2
 1 | 1 م 0 || 3 1 ىل داع انك و ىفاي هللا وال تدع هأ لاقث امندلا ند اضوع 5 ةرخ ا لاعانم لع

 > اولارب# لمعلا زاوح |

 ىلع قيادو ىناخ ىذثمها ال لاقف 8 20 كلذ قر: .نأ ىس وم مراكش اهفدر فق اموت

 ! ايم ءا_شعلاب وهاذا تدلعش ىلع ىسموم لخد ف كلذ تالعقف م م اذا قيرطلا

 ىفالو قئاواادتبعولو | 1 : 2 نسا 0 5 ىر و عع ا ْع هآو 01 اذ لك ا راق اوطلا ءلمث فدضلا ا نا ةداع
 حا هما هر ريد أ ىأ 4 صصقا 4. 1ع ن تقو 3 4 ىسوم ىأ 3 هءاح (إف يف ل

 ) يعاد هتءا )جيانغ / ا
 1 0 ش 0 ٌ ب نيا ذا| موقق م توجت غال لاق ملك نوتات فديع5 هو ىلعبقلا هتكون دال

 روؤعص (ع(علاوىرعص ىهد الاع 4 هس :

0 

 كيطعيل (كنزجماك وعدن ىف
 ع 5 ع

 صقو) كلذ لبق بيعشتامدقو بيعش ىحا نينورثياعب | ىلا ىدود (هءاجحامل 0 يع ءازا تدةسام ض وع( :تقسامرجأ ) ١

 رص»لهأ ( نيملاظا اموةلانه تون فال ) نورثيهل (لاق) كلذريغو نوعرفنههرارف(صصقلا) نورثي ىلع (هيلع

 ناتلاق)اههحو ىلعاهد ةعضاوى اذهل قاع 9 ىلعا مكس ةعفار ك4 رتاعم (عامن | ىعسإ| لعل
 ىر

22222222 



 6 ةسنالاتلا# ) ابطل بوطخحلا ىعسف:دايذلا نم امكبولطمامىا امكبوطخمام هتةيقحو امكتأشام (امكطخاملاق)
 ١ 0 مادقو مكاقكعار عج عج ءاعرلاو عجربىأور 0و نراو ءاشردصي يقارن( ءنرازدم

 امهل قسف) امهسفناب تسلا امهيلوت ىف اههرذعقبلا انديأ منا ىر ىلعردشال نسلاىفو

 مهولد هوطعافاولد 0 1 لج نءموقلا ىحت هنا ىور فوه ةثافاو ف فورعملاىف ةيغر امهلحال امهفع

 كا اعدو ضو ىقارمصو ام - هم ريم > قتسافنوعبرا ؛ نورث اءز ,ا م الا اهعزني التناكو امقتسأ
 و ا اب دس اا تمم تاج اقل"

 ا «اطراردصقح قسنالاتلاة ف نادوذ اىكت شامه اهكبطخ ام لاقوإل مهمانغاي طاختالثل
 ضرغلانال لومفملافدحو لاحرلا ةجأ لع نم 0 ءاملا نع مهيشا وه ةاعرلا فرصا /

 0 ناو ودر#و أ أرق يطا هنوددع : امهل قسل اىلا هوعطو امهتفع ىلع لدنام نام وه

 رك حش ا ءاوإل لاح 007 وهو مهلاب ءاعرلا ' ىرفو»ف رص ىاردصي

 قسف تار رار 1 ريل الع ربق ىسلل حر ف ' نا عيط تل نسل أري نك
 3 حر ايههشاوم 3 اىهل

 ' ة[تادرتك اوا لاحر ةعسالاهلّشالا د نيلا نمار لع يدب ةانرلا تناك لبق ايهنلع
 59 2 2 ا و

 آخ | ٍُش تناك ل مشو 3-1 حو عوجلاو بصولا نم هل ناكام معه ءددو

 ىث ىال « ىلا تازناالل ىلا بر لاقف لظلا ىلاىلوت مثوهفاهنم قتساو اهعفرف رح
 / ع «رش» ماعطا ا ىل اع نورثكألا 1 ريثكوا للدق 0 نعد مو لاكلكا 3

 | امهماتغأ ناعنك ليقو سانلا مائغاي طلت نأ أ نع مثلا ن نافكت ليقو رثبلا امهلولختو |

 نادودت ونوس َى ؛ لودثلا

 3 0 وعفملااللمفلاوه
 ىلءاتناك اممالامهجر اعا

 ملو قسلا ىلع مهودايذلا

 متعامهدوذم نالامهجرب

 دام لبا مهيب سم و

 قسفو قسناليف ذكو

 || قسملاال تلاوه دوصقملاو

 امماوح ةشاطم ةح وو

 | ىسوم ىني 6# لاق 6 هلوق وهو هدءب ال ىلوأ لوالا لوقلاو بهذنو دنت نا نع 0
 | 6 نال تلات و سانلاعم امكشاوم نايقستال امكن ًاغامىأ كامكبط خامل نيتأرملل

 ١ ' لان ]سس اانا ىعملاو ءاملا» نع ءاعرلا عحرب ىتح ىأ 4 ءاعرلا ردصي ىتح 9 انماتغأ ىأ

 |[ فوعاق مهن قيام لّضفنم انيشاومنئانمقس اوردص اذافلاحرلا جازنن أعطت ا | ةحازسمل !عر دقن ال ناتفيعض
 ا طالتخالا نم ىمعسن ولاحرلا

 قسلاريخأتن م انلديالف مم

 أر
 ا راك نانا انا

 ١ ليقمتتلا قسىلانحانجعحا كلذلف هيشاوم ق هسا لإ 3 ردشال ىأ 0 8 |[ وأو # ّ

 ا | عش ناكو تقلا ىخأ نءا نورييوه لقو مالسلاو ةالصلا هلع 901 1 5 وأ
 | غرف ال ليقو ملا امناقسو رثيلا نع . يي ماغو ل اند كو ىعانللا عاج سعالا ادهنال هم قس 4 . ١ ةشاأ 0 ! الا اهمفر قيطيال امبرقب تناك ىرخأأرثب سأر للعم ة 0 00 ا | قرامهمالك ىنوم ععساطف بيعشب نمآ نع لجروه و هرصب فك امدعب تامدق || ىضداعاو اوغرش ناهلا ذأ - 0 1

 داا ةر اوم ع سدل هسفنا 5

 ا ادخل 2 ىسموم ءاك رش ”ةرمعالا 4ك رار 0 رثبلا م وطعق هدا نم 5 رلا تي 9 2 -

 / ١ تم تالا لانو هابايال

 1 ىسفو# ىلاعتهلو# كلذف تويورف ل ةساو ك ريل ا الح اواولد عزاو هدو

 ' 2و ركلا ةدكوم' اهلظف سلخ ةرصش ل | ىلا لدعىأ 6 للا ىل !| ىلوتمث امهل ا هع اثم كلذو سانا
 1 لأ لاوخأ
 َ هعوجشل ماعطلا بلط 2 ا «ريقت ريح نهى | تازئأال ىنا جر لاح ةف 9+ مئاج اه 5 علا لا |

 1 2 .٠ 9 3 5 - 2 ظ9969-تآ7 53 "م . 0-6

 دقل > ايندلاىفةحارتسالازاو> ليلدهيفوةرم  لظ ىأأ 55 0 ةرو اك تناك اذااص وصخ ل

 5 ال ( ال ىلا بر لاقف) ىلوملا ىلاىوكشا! ىف صقتنالذا ىوكشلابى اهيلعءالبلا لاطاملوأ ةفشقملا ضءبهاوشام فالّدع
 دع ءيضهرال ماللاب ريقثىدعو جات ) مانع و ًاثغ 1 لاق (ريخن م ىلا تازنأ)

 : !غرش تح ( ءاعرلا ردصي يح )انفع قسن نأردقنال(ق ةسنالاتلاة)امكفعن رامقست الامك كلابام(امكب طخام) ىموءامهل(لاق)

 ون من) ىسموهريخ نعام ايأان ريخ ا فامهب 1 ىلا | اًمدذ ذوامهفع ىسوم ىتسف(امع ىتسف )نر عدم 0 ىلا 927 ورأو)ق هنا

 ماعط نم (ريخ ند )ل تزدقام(ى ات: ا ىنابر)ىموم(لاقف)ن كلاش وطئاح لظ لاش وةرحشلا لظ(لظلا ىلا)ىسوم
- 3 



 --_ مهما عر وو يهوي سه قيد و يس قش ة سيجري ول ب عع ضنا كلا

 . نالج رلالاش رواشتلا رامتتالاوكببسب نورواشت اوأ

 اصب سلو 206 هعاناا نم دا نه(ج رخاف) ص ايديلع ريشي وأ ىثب

 لاقهناك لوصوملا

 !ىف هل ضرعتلا(يبقرتي اهشاخ)

 اهو“ (نيد٠ءاقات هحوت امل )

 !!قفنيسنأ دا دار أمثنيدصاستلا نمى

 - ء 1
 هو 0 8 بر لاق 7 2-0 *.. هدة ناواّىد را

2 

 و نايبال ماللا## نيكانلا نم كلىتا جرخاةف رمأيو رخآآلا سعأي نيرواشتملا نه
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 ىنظفحاو مهنم ىنصلخ ه6 نيااظلاموقاانه ىن# بر لا ف بااط قود # بقرتي

 ناكو نوعر ف نا طاسو نكي لو ميها ربا نب ندم

 رعيال ناكو هنوظ نحو هللا ىل اع الك كون ليسا |ءاوس ىج آظ منا ىلر ىدع ا

 مالا! ةملع تعش ةيرق نيد ابق 6# نس د ءاقلت هحوتا و © مهقول ند ْ

 رام رعد نيب و اهني ن |

 + ًالاىفاوذخافدسقع باللطااءاحو اهطسواىق كلا قرط مدلك هلنعف

 قوف دجو ه# هلع دحو  اهند نوقسي اوناكرتب وهو هيلالدو *«نيدم ءامدرو
 ماك ا ا نى سم 2 3 5

 نم دحووإإل مهشاو» ه6 نوةسإل# نيفاتع جرب ةعاجس 6# سانلا نم ةماولع اهريفش ْ

 الئلءاملانم ام«هانغا ناعنعت ه# نادوذت نيتأ سما و معاكم نم لفسا ناكمىف # ينود 5 5 200 : 1 8 3 ِ

 ينعي الجر رخف لج بو رذناب سعال ىف ىأ # نيدكصانل | نم كلىنا ف ةشدملا نمىأ «جرخافإ#
 هدخأف هقف لهبلطلا رظنني ىأ # بقرتي نوعءرفلآ نمدسفن لع ماش اخ #9 ىمو# ا 03

 نفل يأ © قالا مولا نمىحنبر لاق #8 هيلا الا المال هنا ءلعل للاعتملاىلا مث

 ىلاعت هلوق

 نيدهو ميهاربا دلو نم ىدمو»و مهداربا دلو ند نيدم لها نال ةبارق هنيو مهب نا

 1 00 ندتوح

 ضرالات اينو رجم ملا قروالا ماعط َهلْن 25 دحأالو .دازالاو رهطالب اهاحا

 ا هسغن ىف عقوهدال لقاها اضاماهوكدصق 00- املو 3

 م جرح لش مايا ةساع ةراسد ريخصدو ندم نيبو هد دالا تن

 نا لاق ه- بهدق فخ عقو ىت> نيده ىل أ لصوامو هنطب ىف هترضح ىأر ىتح |

 1 ِِء

 يد, نأ ىبر ىسع 8 ىسوم ىنعي لاقل ىسومل هللانم ءالتبا لوأ وهو سابع
 39 قيرطلا فرع نكي مل هيأل كلذو نيدد ىف 1 قى رطلا كدلضص 2غ ه6 لبسلا ءاوس

 لح 1. هأو 5 دع نيده ىف ما هد قٌقاطنأف 6 ع هوك كلم ءءاح ىمو 4 ىعدامل لش

 هيتنأل اد ءاملا لعىأ # هلعدح و س مكايخا م و وهسإا أ ولاك رث رتيوه هي نيدم ءامدرو

 لود ةعاقحأ ىوسى أوك ,مودن رهدجو وإلا مهش اوهىأ © 36 6 م 1+ ةعاج ىأ

 0 قه ةعالا نما دعب
0 

 نعامهعأت 1 ناعنع "وناس ى سانلا عرش ى ّجحماملا 24 ن ءادودتن ديف

 ثق ) نيقغشملا نم (نيححانلا نم كلىتا)ةشيدملا نم( ج راف

 ُ( نيالا موقاانم نحن بر )كلذدنع(لاق)ههددخؤيو

 ةيرطلا دصق(ليسلاءاود) قدشرتؤأل( قب 3 أ ىر) لءا(ىسعلاة)ق ةيرطلا 'ىطخي

 يقل م)ةعاج (ةمأ) ءاملا ىلع (هيعدجو )ئةيوهو(نيدع
 ىت>امهقعض نم ءاملا نع امهم ةعناس#(نادوذتنيتأسا)

 در

 غرشب

 بك رتيافئاخ )ةنيدملا نم (اهتم)ى حبت وم( جرح 2

 داع 1 00 5 35 [؟
 أ فاح ندم رخال ) نب دمءاقلت دح واملو ) نقم له

 م حاص لحام ىحاو 0 3 0 نارا

 ىلع مدقح الة كلان ال نيدكانلا

 ةشدملا الخ لرد( عرت) اح سول
 ٠ ٍِع - .٠

 تل ع رم 8 أ ) نيملاظل
 0 ع 2

 ةيرع نيدم و موس" نك

 ا مالسلا هلع تدهش

 د1 هاونإ تب يدع
 ّح اي كيد[ مح اادإ هنا
 7 2 « اا -
 اه نوع 8 ناطاسو

 ةسناع 5 راسم رسم نسب و

 نكي ملو 7 امهنع هللا

 نسحالا قيرطلاب لع هل

 ىبرىسع لاق) هيرب نذظ

 )ل لبسلا ءاوس دم نأ

 هل ماظعمو هطسو َى

 ل هل قلطناف كلم هءاحق

 لصو (درواملو ) نيدم

 ىذلا هءام ( ندم ءام )

 ارتب ناكو هلم نوة_سإ

 باح لع ) هلعدجو )

 ةعاج( ةمأ) رثلا

 م( سانلا نم )

 مهشاوم (نوقسي) نيفلتخم
 ىف ( مود نم -

 ٍِع
|| 

4 
 ءأ

 ك1
 عدتمل

 ا

 منكم نم رم لفسأ نام
 2-0-9 رك نا 0 ودم نبت 1 0

 غ ل ءاللأ ام 0-8
0 

 ع ىوقأ وها نر 3 ءاملا

3 
 الثلوأ يملا و

 ع 5

 0 أ طاح

 خندلاو درطلا دوذلاو
 ىدب ىمثغتي ذر ركل

 ع

, 

 / 37 18 0 3 ٠

 ءام) 0 (درواملو)نيدم وى

 مهئارونم( مود نهدحوو )مهفع(



 اناقد) ىئلارهاظ دذ رلانع لاض

 ط5 اان ) ىذلاب ى 1 ىدو» هاد ارأنااف) هت هن رمدأ دن لانك ىلءودسفت

 طقلا نال 1 امد ىلع سدل هنآل

 ا ىلا ا 0 اخ تي نادي ربا ىموداي )زي. ىوغل كنا هللادذا ىطنقلا نال

 ١ 2 داع ضرأ (ضرالا قفز 7-2 555 6 باكا ال نورعؤ هاا ءزطا م عا (ارايد نوكتناالا )

 (نيدتعال نحب نكت

 0 5 م
 ىذثفا ىف دلو ىنَ نحلو

 مالسأ| هءاغع ىنوع ىلع

 ىدوو هللة أ ىاطع.ةاا[ع

 هلتشا 0 نوعرف ريخاو

 !_-حر ءاحو )

 لآ نمؤهوه ( ةشدملا

 ىدتأ نم ل

 2 نوعرف 8 ناكو نوعرف

 1 ةقفص ) ملا

 ٠ هلوق فدو
 نا ىمو.ءايلاق ) ةشدملا

 (كواتقيا كب نوري الملا
 كاش اضعب .هضعب سر ىأ

 نوعلاب هلعلقاو لادحلا
 نا (شطس نأدارانأالف)
 (امهاودعوهىذلاب)ذخأي

 هناا رسالا نظ لعل
 ليئارسالاىأ(لاق)ءددرب

 ) ىناتق نأديرت [ىسوماي /

 0 )مويا

 دير ”ام( ديرتناسمالاب )

 1 1 نيعروتملا 20: ٠ ( نيطعألا نم نوك ن ادن رتامو ا تطرأ 5 ضرالا )ل الاثق (ْرابع ا نوكتنأالا)

 زحوهو ( لحر ءاحو ) ركنأا نع ني_هالاو فورعم لاي نيرع آلا

 رو ١ 1) لولا ءانوأ ( ةالالا ىدوءابلو ) يشك ديو عرس ( ىسإ ) ةئيدملاط سو نم لاشو

 كواتقيل ) كيلع

 يبامنال ىل ليتارم ل ادعو ىذا تا( ارا واف » ر 0 ا

 وتدن اكو ىطرقلاوا اعرب هنا ناةايوع داهم ديآل 00 4 س.٠الاب مك ٌ

 اذاالو سانلا ىلد لواط ه# ضرالا ىفارأ د

 أ 4عنبا ودو نوآدرت لآ نهنءؤم ج 5 2 هلا اوم“ دئادو نوتعر 0 01 1

 ممهالاب الح ر ْ

 1 0 د[ رسل ةهقرلاو ةريغأا ةدحأيب هوهن ناكلذو © م ال 12 0 شاع أ

 ا دج أ لع نكيمل |

 3 لآ نم ؤةهنأ لاق ىموم ةعن نع 8 2 1 5 3 ةيعك

 لشالنأ ريبدتاف دشرلاو كيبسب هتاتةفال-ر سخالاب ت

 8 رسألاو ىدوأ ) ان«اودعود) 0

 ع
 ارمسالا(لق ) ل“ -ارسدأ ىن ءادعأاوناك اد دار ادنأ هوندتو مالسااذ_.ءاع ىدو

 / 6 رنا

 ىاتس زا دب ربا ىتوداي لو 2 12 رم“ ىبءادعا اوبك طضقأأ ها

 الا وع ديرتام هي ديرتزا 3 ه ىلمارسءالا اذهل س٠

 نوكك نادبرتامو  بتاوءاا ر

 الب ئطبقل| ىلا ىذلاهنا هلوقنو

 راو ناش 55 لوقالو نسا ى»

 أ

 06 5 0 مملح مف دف سدا |ليب ه6 نيوطدملا

00 لاحواىل- لتس وب ةشدملإ ىهتا ن
 0 

 02 لق 0 فر اعملي هدا

2 

 ال[ اخ رواش ىب تاعااو 3 205 3 كول قلز 1 الللانا

 ه٠ ل>ر ءاحو 00

 ةهةم٠ .2ص# نإل ءاد ةلدال ذك ةديدملا ىعلأ

 نأ لق ع هنا ىناعاستو رخآم موو. 1 ىلتا- هدو كدس هلق

 . ”و ىدو» بغت ا را هب رشطم نأ ديرب دنا لما ءالا نظف ىط.ةلاب شاع.

 لاَ 46 سدالاب اسسفن تاتقاك ىناتقت نأديرتأ ى» . ويلا نب ىوفاكنا هلق

 ىطرقا١ للا ىذلاو» :ى

 0 ديرت ناله كلذ هريتاق نوءرقىاذ ىطبقلا عمد كلذ ىلدارسالا

 اى رظابالو برمذ,و لل ئذلاوهرابخلا ىلةواماظ لتقل ايىأ © ضرالا ىف
 1 1 3 م ل .٠ - 0-0 . م
 ع | ٠ نوكتن أد رتامو 8 ىلاهت كللا سعال عضاوتبالو مظاعت ىذل وه لدو

 ع أ يد هوهنا نوءرف

 الحر كالدن د معو هءاطىف اودر 2 لش نوءرذسا ىطبقلا ل5

 6 نو. ىلقولةز>دم“إو نوءر

 او هيف عرس ى أ © يس ةشدملا ا لحر ءاحو ىلاعت هلوتوهو

 'امللاز 1 ىسوايلاقل ععماع ءردنأو هريخبأو ىسوللا قيس تبع اسرق اقراط

 1 ُُك - كلدتقب اضعب مهضعب أي أي لبقو # كواتقيل و ف كيف نورواشت 0

 ةسأ نم ) ةندملا ىهتأ نه )لست



 ا ةلأذ اب( محرلا رلاذ زلا ةلاتاب( هويدا ا )هتاز ( هارفذن)

 مي جل "أم ند - 666 86 72-- ئيصعا ِ ا هلاك فاطو

 وق دعما ينم كا رد تارق<# ماظعتسا ىف ْ

 ىلر فغاذ © هلتق وك ىسفن تاظا

 باولا لودَح مك 1 ىلع تعال . بر لاق 0 م 4 محلا 3 هدايع بوذا

 فاطعد اوا# نيمر حلل اريهظن وك ١ن انا نوت 0 ا اهريعوت رفغملاب ىلع كماعناب مسقا ىا

 سابع انعو ةرجمىلا هتنواعم تدأ ناائيعم نوك !ناف ىنعكعا ىلع كماعتا قد كك

 نيعا ةوآقلا نمىلع كيلا اع هائعم ليقو ىرخأ 2س هد ىلإ اف نس معنا اىهنع هللا ىذر

 دصرتي 4 بقرتي اهاخ ةندملا يف عجصاف ل“ قه كن ادعا ةرهاظم ىفاهلمعّسا نلف كابل ا

 خا رمعأ | نم قدشم دك قلم ممل 3 هد رصتسإ حلا هرعت كس ىذلااذاف هَ داقتسالا

 لئاق 'ولحر لتقل تدبست كنال ةياوغلا نيبم # نييم ىوغلكنا ىسوه هللاق ِ

 ىلاعتو هناعس هللافلاعهنوكناسهنمدارملاو ناطرشلا لعنملوتقملا اذه لع نا ىنعملاو
 تالَظ ىنا ب رلاقوظ هب زو ناط شل ادنج نمهنا ىندي لوتقملا ىلا ةراشا | ذه ليقو لتقالا قسم ظ
 ريصقتلاب فارتعالاو ىلاءتهللعاضتالا ليبس ىلع وه لبقو سعأ ريغ نم ىطبقلا لقب ىأ © ىسفن

 ١مل ناوهقوةح مايقلا نع || لقح لدقو بودنلا اذه كرتى أ ىلر فغاذإ# هلوقو# بنذ كانه نك

 هد ىناتق كلذ فىعاذا نوعزت ناذ اذه تامف ثيح فن تلظفا ترا رمل 0 ظ

 نع هرتسف 6 3 هلرفغف 0 نوءرفمىلا هربخ لصوتالو ىلع 7 ىلرفغاذ لاف

 ىذلا رثسلاو ةرفغملاب ى أ 04 ءبر لاك ميحرلا روفئلاوه هنا 00 نوءرفمىلا لولا

 نم دحال انوامم نوك أالاناق هاضم 46 نيمرحلل اريهظ نوكأ نلف ىلع تمعنأ ف

 ناكى سوم هناعا ىذلا ىيئارسالا ناىلع ليلد هيفو نيرفاكلل سابع نءالاق نيمرحلا

 اريهظ هتلاءاشنا نك أ أف لقي اانا مولا ىف ىلتباف نئتسي مل سابعنب الق ارفاك
 ىأ #* بقرتي اتاخ 8 ىطبقلا اهيف لتق ىتلا ىأ 6 ندم ع ميصان 6 نيمر حلل

 : هرصنتساى ذلا اذاف 0 هيدخؤإ ىهار ا لف و هؤر ىلا نافعا * 0 ظن

 نا هلل .ةف نوءرف 4 سايعنب ١ لاق دعب نم هيث رغتسي 5 0 هخرصتس ل

 هيلع دهُشي نمو هلاق اوءلطا لاقف انةح انا دخت الحر انم اولتق 02 يدا 6 ى

 لئاش ىلئارسالا كلذ ىأرفدغلانم ىسومسذا نيب نودحتال نوفوطي مهامنيبف
 ل_:ةنم سمالاب هنم ناك ام ىلع مدندق ىسو» ناكو ىنوعرفلا ىلع هئاغتساف انوعرف

 تاتاق ةياوغلا . رهاظىأ 86 نب ه ىوغل كلا 7 ىلا رسالل ١ 3 ىسوم هل لاق قله ىطبقلا

 1 1 بصق رودس

 1 7 3 هو ا

 ا 3 روعتل اوف دنا 5 2 0 1 هلرفغف قف ىنذ 5

 لآ ىطبق نم اناث
 ا كالا ( يبول 1

 02 هىوغل كنا )

 9 رقعاذ ) التقر اص لش ( ىسفت تاظحا 7 بر ا هب رلاق (ة وادعلا ر ماظ ( نيم لضم ود عا هنا را

 0 ربهظ نوك أن 0-20 اع همر رلاق)ل# اد

 نيمردمللاربهظ ن وك لو ناعن , ون الّةر د 7-5 ذأ هن ةأءردقل فود هباود مسقىل | تمفت| اع ؟ن رئاكلل( نيمرع

8 

 ولالا 000 1

 ةةالوس ءزييكتو .هتلج قف ا

 هنولارب 57 0 ثصح |

 مصاف ) دلاولا عم داولاك

 هسفن ىلع 1 اننا د .دملاىف |[

 هبذخؤبنأى طع كل اهل ت5 ند

 عقوتب ى أ لاح ا
 داما وهو 6 وركملا ا

 آ) هسفن لعملاال لوتقةماىلا ةراشا اذههلوقىف ل.ةوةلالضلا نيب ىأ «نيبملضمودعدنا

 اناخ ءاطع نا لاقو هيف |
 ةرمصن فقرتي هسش ىلع |

 لاشاموأ ر انخالاوأ هنه

 2 لع لحلو هيقو هنر :

 1 ع 0

 نودنم فولاب سابال
 ضءب هلوشام فال هللا
 فوكتلا غوسب الهنا سانلا

 (ىذلااذاف ) هللان ود نم

 6 امو ءاح انقملل اذا
 ) هراوتدتما 0 ادق

 لالا ):ىترم عا
 هشفتلب ( هخرصتس

 ىذلا لسا رسالا نا ىنعملاو

 5 تاعنسا يدوم. ةصلخ

 لق ) ر

 اضم ودعمها 0 ناطيشلا
 ام

 مديو ءاو !وهذعلا رهاظ (نييم

 لاق بان نأ مم .-رلا) ز واعمل( 1117 مَعَ 9 عوار فغاة)ل هناا لتش .( مشن تلظ ىلا برا

 نوءر ا ان وعىنام حالف( نيم رجحللا ريهظ نو ا 1و ١ ةرفغملاو ودع .حوتلاوةفر ءملاب ىل-_ع ا ) نعد

 هلل نأ“ كسا ) هرصتتسا ىذلا اذاف) هءدخؤي مرات 3. قد ”ىطبقلا لتقنم( اهناخةشدملاف ) راصف( 8 رد

 نيب لداع ) نيم م ىوخاثكا ىدرنل لا رسالا (هل لاق)ط, هال هّث 0 :س(هخ رصت كر طم ءقلا ىلع ) سال



 ا نالتتشا نيلح راسو دحوف) ل امم ىلعالا

 | 1 ١ص |
 هراصناو هعاسأ لحرلا

 * افون باف
 8 اع ير بأ

 5 1 5 ع
 هلل هيتس لع سم 5 ع أ

 ع
 ١ 0 ١ * هس

 ١ هب دعإ) حظ" ١ كبح .جع

. 5 

 م. اذ أم
 0-0 كاق لاو زر |

 ا ل و م ومع ' م اذه 0
٠ - ١. 

 هج ترش ئم ىذلا )د رصصتتساف

 5 0 هدع نم ىذلا 1
- 5324 

 هللا ا

 قت )دعاصأ فارطال)

 (اذ_هلاق ( هلتقف ( هيلع

 لطاطا "نتا لا ةراقإ

 : (ناطدشل ١ لع نمر دصق رغب

 رفاكلا لق لمحامتاو
 هامعو ناطيشلا للعقم

 هدم ناو ةيفنا اهل

 م ف اكيانق نك دنا

 رفاكلا لتق لح الو

 هلالوأ نماتسمملا ىبرحلا
 هل نذوب نأ" لف هلك

 جعر> نبانعو لظفلا3

 لتق نأ ىناسيل ملام لا رسل

 ىف ( اهيقدجوف )برغملا
 دمارسا(نيلج ر)ةنيدملا

 ناعزانت (نالتتش)ايطبقو

 نم اذه) امبنيب نايراحتنو
 قديوم ةعيش ند 2 9

 امد ءنماذه وزل 1م 1 رسال

 و ا وهل: ل ارعسا ىن نم هشد ىلع هعراش نع ) هتعمش ن

 | كا نم هع هع د ( هود_عنم اذهو) ؟نورسلا جا

 00 ا اك ا ا دو دو دسم يحسم دعب هدا تحس”

 رباح رام دحوف © ني 38 ءاشعلا نبي لمقو 4 ةلو ولمقلا ت

9 
 م اع ها دو ولع ٠ نمادهو هع ند ل 00 0-75 00

 راشالاو طيقلا

 اوف 9 دنامتسا ؛ ىرقو ىلعب د كلذاو ةناءالاب هيفي نا اسف 4
 وكقن 00 هردص هن ب رمق ىأد نكلف ”ىرقوءدفك عمج ىطقلا برص ِي ىسوم < .

 وناك لشدنف هان ودقو :وتالو اهلو وحد

 ارساونب مهو هشد ىلع هعياشن "تاتش

 لع هتعيش نم ىذلا نا 0 ةيللا 8 مهو هب دعو رحالاو

 6 هودعنهىذل ذل

 لعند ادهلاق 0 سحالا كاذهيلا أندض 6 هوهلوق نم 2 ىهلاث هلصاو ه2 2و 5 ةماع

 --_ ِ 0 1 7 دشالو ,هاا.تغادل نكياف مهمفان وأم ناك هنال وارافكلا لتق سؤي ملهنال © ناطيشلا '

 داعى عدن» رفغتساوالظ ءاعمو ناطيشلا لعنه ءدعاتاو أطخ هنوكل هتمصعوف

 ناكو نوعر٠# 5 ة نا ىمع- ناك :

0 
 ٍْإ
١ 

ْ: 

 ا
 ا
 ا

.٠ 
 وعرف بكرف هسابا ى ا

 واموب ا

 كلذ

 رسليو نوعرف تا

 كرداف ءرث ف ىسوم بكرف بكردق نوعرفنا هللبق 0 امناغ ىسموعم ناكوامو

 0006 ةملخ ىسوأ ناك لبقو دحأ اهفارطأىف سباو اهلخدف فنم .ضرأب ليقملا

 رف قار عار قطاف هيلع وهام قزغالق ه لد ارسإ
 رق ل> سال ناكف مهئاخو هوثاخو هئه كلذاو 0-5 هند مهفااخت هموقو

 نودتشو هنمنوععتا

 :اصعلاب نوعرف ىمو» برضا ليقو اهلهأ نم 0 نيح ىلع ايفحمسم اتاخالا |

 تااقهلثق ن

 5 ذنع قعل اهلهأن مةلفع ن ند ىل اع لد دف ند غلب وربك ح 6 لخدش ف

 همه ج - رخاذ ا ا تعدم روعر فدأر راف هرغص

 ىمعأو مه وجاب اولغتشادق مهلد.عموب ناكشنا ىلعن 5 هب مهدهع دعيل هريخ متايسنو |!

 ١ هىأ هتعش مزه ده 0 ناعزانم و نامحاختي ىأ « نالتتقب نيلحر انف دجوف

 ّىذلاليقو رفاك اذهو نمؤماذه ليقو طبقلا نمىأ ية اذهو# ل مارساىن ١

 م ملا ناكو او نوعرف خابطوه ءودع نم ىذلاو ىرياتلاوع ةعيشا ا ع نهناك

 كم 2| ىموم غلب امل سابع نبالاقو بطحلا هلم لدا الا هتان أ 0

 رذ لآ نودح ا و عانتمالا لك اوعنتما تح ٍخ لترا مذ ىلا قل نر

 اونعدق لءارساونب

 ةتعش نم ل لا 0 طبقا ص : الاول | سا زوتسا كرم اقدوا نالتتق

 ءمللاو كارا اط ةثاغتسالاو ىوعرفلا ىنعي هود-_عنم ىذلا ىلع 0 1 ا

 و ال ةضع دتشاو دوم تضف هيلع ه رش هنم هصلخ نأ هلأسملا |

 ةعاض ل لبةند هناالا سائلا اءعالو مهلدظفحو لمارسا ىنم ىسوم ةلزتمإعي

 ءزاقف كرأ عا تبطخلا لما 5 55-5 2و ا قىوعرفلا ىسوم

 مكسو قلخلا ةطس 0 ىسدوع ناكو كيلع هج 0 نأ تقف دعا ىبوعرفلا لامتو

 لق 00 ددسلا 0 هفك ع مج هر ىأ # ىسوه هزكوف #9 ةوقلاىف |

 ود مدنقءسحأ نم غرفو هلتقىأ ه« هياع ىضقف #9 عب ءاصالا ىفا 0 | زكولا ظ
 : ل نا ل نم اعلا 3 لمرلاى هنقدو 2 هدذص نكي 0و هسلع 0

3 



 ل6 اس مك حارا ١ عنا خل
1 4 

 0 9 2 5 ع 7 5 ع 5 50 0-7

 نءللا ةر.ط ك 2. ار أ تاادع كلا ىد لك 2-5252 سرا نمو ندع رئاها 000 اهيادن !

 ىق نةةلسلاو ترن [هك-:ف ع هدعو هللازك او امد ىلا .ترهذاو ١ملع ىردحاوارعلا هدؤدؤ ىافالا ىدعإ |
 ع 25 3 5 ع 3 5 5 . .٠

 ىا ( ىد هللادعو ناإمالو رع( 9 4 | هوم ماعلا( مع ا اج نود

 - تاما ام نع اهملع ما يس

 3 كلو ا م دلو عاضرا ىلعةر نأ هنأالؤ رح لام هلال ىدسلا لات ا
 ةروسوم سانلا تكحار ند هللادعو ناإ8 داك اسيل + 1 ٠

 هايد زف هاونوعو 0 اهب ىلا تدديرو اه. اع ىر 0 و اهملأ 3 دف ىنليفالا

 ٠ 3 هلا 2 نا مالو 2 ءةارغ 8 ١ هال 5 0 اكو ب 0 اهتنعرق ىدمأل 1

 نونأ ديو كح ءدعوب نأ 05 نو "1 / معز 07 ١ نكلو 3 ةدهاشم'اع 2

 ع درلا نم لصالا
 نيءبر , ىلا نك فه كلذو« وس ةيلع دز 2 كل | هعلرم ِك ءدشا غلبا و ف نوعرف ا

 . اءالا ىف: ثدح لها

 صرغلا ن نار أهو - ْ

 ظ
3 ١ 

 هو ىوتسا و نيسوالا ان رم نإ ظ

 ا
 ا
 ا
١ 

 قٌقدع وك وب تعك* 7 ١ حاهنم 0ظ رفاع ضار ١ هو 7 6 اوسامو كلذ ا 5

0 
 ورو دكيخ لت لقتل ا 1

 ا 31 5 2

 م :مورازعلاو ءايكل ااعوا ْن دلا# ادعو 3 وم 1 #8 1 اولا 3 هلقعوا ءردو

 ةصقلا ,طنا ققوا وهودفله<-!ام لءغالو لوقبالف هناينتسا لتق كوب ءاتؤلس دل م 8
 هي نينا ى ا 0 هداو ىسوع انا ىذلاكلذ لدم كاد 8ةمحار لاى ةردمل

 بفىطم نم لو نوع رف ست ن م أ مآرصم لخدو هيةحدملا لذ دو# مهناس> | ىلع

 اه ند اها ٠ ني ةلغع 3> ل | 00 اهيح اون مث نيعوا نيباحو
| 
 د اولاق 1 ا

11 

 قى

 5 7 "لا ير اهلا تةاطناف اهب انان تت

 |وناك ل 3 اير عايد 2 6 مايك ص 0 امكن لع ١5 د 4 , ىصلا تح والف ا

 دول 4 اهتيعرغب ى هما رف 9 ىلاست 5 كوت كيذف | 2 ظ 4 --- 3
 8 ِِع ١

 اهلا ءدر ىا# ىد هللادع و نا 3 8 4 و كم أ نر هالو 0 اهيلا ىدوؤم 1

3 

 1 ا نكلو © 7 ١١ در .نأ اعد ءم هلنانا

 « ىوتساو#ةنس نو الثوثذأ .[لقو 5 دس نبأ محا كلا ة عقد ةساع نسب :اننكدلا نق

 0 "20 0 لءاكتو هلايش سا.ع نا هلاق ةنس نيدبرأ غلب ىأ 1 ئهدا لاو
 . ٠ 5 ع

 زم كادكو هايد ث ثعءرسنا لق 2 ىموم م 0 ولف ْن .دلاف امهذ هو ذ القعىا 1

 ع ص
 امه

 لا-# أنه فنع ىه لبق ةئيدالاو ىموع ىندي # لا لك ىلا_هن هلوق 6
 ةمادم ىه لءفو 0 02 نعا لع نباح ا-هالاش ةيرقىه لد رم ا مع

 9 3 0 ف ا
 ةاواع ” اب س اذلا لادةشاو راها | تحت ىم لق # اهلها نع ةلفع نوح ىلع رس ندع |

1 
 كا 8 ةملدملا هلوخد ترسلا دو ءأ اشعإاو بر فل نيب 0 لو 1 قعود تلا

 ل

 دوو انيءاشملا نب اموه
ْ 
١ 
/ 

ٌْ 

 ىدوع اناوذ 8

 ةنشسورتشما 6 (مدشأغل 0 نوود صال وىكالذ (نو ىلع امل اذا ىنمب(مرثك أن ||

 نيملاصلا لاشو ةودنل و مهفلاب نيسدنلا ) نينا ىَزَح 0( انك (كيذكو)ةوبن ا ف امهف (اركح) 85 ,طعأ( هانينآ رة

 ةذاصدعب لاشو ةلوامقلا دنء(اهله نم )لاغتسشا(ةلفغ نيد ىلع ةشدملا]ل-خدو 0 زيكو

 لك نانسدلا م هل اناا ا لاك ف رق لع فنواط دوم نرد 2 "ل ءهإ 3 0 ارد

 00 تف لخاد 1 نو ١ وملعب ال مه

 نو ونا ربو ىد 0 0 رملعبال 1 ص دعتا

 ظ رفاع ضإرءالا هيشبو

 0 0 ند اهم

 ليعبر

 "0 ا و هدب
 ادعوا اهو ) اداعو ١

 كلذدكو) ن.رادلا لاصع :

 اك ىأ ( 0

 لءف هناو

 لهد- جاحزلا لاق نينه ؤملاب
 هكا لعل اءاتب ا ىلاعت هللا

 نات" 1ع ازا

 هيدع ا م ا حلا

 ى ىلا

 2 كا اعلاو
 )ا ا و

 نبذ : 4# ءازد

 لمعي ند

 ةيكياو لاق لاهنالا هدف

 اوناكول مهسشنأ هن هناو ورشام

 ام ىالعا م١٠ نم لاح )ا يلهأ نمةلفغنيح لع) ر يم نا ةندلا لد و) عب :انس واق 1 وان 3 ملذا الاه مهام نو

 لزاما لد حديالف ه وفاخلاف مب . ركض 38ق هاب < 0 وبشا1لمةورارما فاصتنا ىنعإ 0

 قدص( قع : ل 0 نزال وز ىو قل م يقل تراظأ (اهنيغر 2ك كم ىلا ءاندد

 5 8 ا

 نيعب رادقلخ ( ىوتساو )



 ) - . .٠ . . م بِ

 اذاس نوعرع نا تءمس نيح مهلان ءاغراف وادهدنال َّىأ هر الولنا وحو كك ملا هودار ,اناوهو وان دع ب نيقدصملا نم

 ” ثدح ىذا هقلق انكسو ااق انماط انأالول تعمم اع ارو ورسواحر ,ةانهسفن كلع ملا هنالاهدإو هنانى 6ك 9| ت6 أ

 نوكتل حإ صم غل مم كلا

 ؛ثترشإو ؛سيدشن رع تم 3

 نمهدد

 رصفق) هرب راخس لعمل ءر ١ ىسأإ

 ترمب 9 ريئصلا 1

09 
 هلع ادم ر>و) هنأ

 م لل اال
 ةاتئتم ىأ عرش عى ال

 ىد ري ايد عصا َن

 اهنا (نورعكيال مه

 2 ع

 ىذدد لبشأل ناكو ةمأ
1 

 كلذ مهم*أ ىتح عضم

 مج وأ عضرت ىلا ةأرملا
 ةدن وددو عض سح

 عاضرلا واىدثلاوهو

 اهصق لبق نم (لبةنم)

 نأ لس
 قا ( كاش كل

 د

 طارملانبب تا>د دقو

 له ) ايد لبقال هنأرو
 للع) مد دهرا ( م لدأ

 ىأ (هرانك كي نها

 (نودان هل مهو ركل ) ىمود

 لمعلا صالخلا مجنلا

 ىور داسفلا ا

 نود هلمهوت انامل اهنا

 هقرغتل هنأ ناماك كف
 ع . 0

 هاهأ فرعتو

 ضصلاو اهد
 و

 00 ٍِء مح م 55 5 م

 اواق قى كلف م ند اولا لقو هن انلا_صتاو كلملا رورس ىف ه.عر كلذ تاق

 7 ِء
 له ال 320 ا ْق دلو كور ظ و دوره 16 لاق دلو لال وأ د

 2 ريس د 9 - حج د يح - 7: تلح دل

 امو 0 تت ف ّ 7 0 ١ تقلطنا 0 نوكأ كريو مهو د 1 اعا دف تاو مالعلا اده ةبعش ريد ىدح

 سنا - | كهل | اهحمر ددح ا عاضر لا كا سوهو هدذع ةعو_ُش هلل ن ١وعر ف كد ىلع ىصل

 اقو)نيلسرملا 0 :(تلا

 ياله 3 دعب 0

01 

 ىجع مما نه
 ١ ىحع

 |نولعال (نورع

 1 نيكيشب ىسوم 16 نع نيستا نبامس رو لاق نوعرف ىيضال هللادعوب نياولا سن :مؤملان ف

 | يسق)جسم (هتخالتااقو ا عاق ىلع طب رف اك ادح هللا ىلوت و علا 42 00 راشد

 5 دق ريعدلا نم لاح دعب نع (بنح نع هه 7-0-0-0 مع 1 ورشلا: ل ح ام(هبت

 ىرخواولا ر 5 يضلل 19 3 ىس وم عا نوع ا هلظفحص نيقتاولا ٍ

 هليقامةيلع لدفو ودعال لتاوحوط رلاةلاعوهوهوح وواو زمهاه رز ءامدكسا قات 2

 0 را ىببتا # هيصق 9 ميم # هتخال ا 00

 اينو نمضإفلا ه# نور رجا مهو ف هانمعوهو تناح نع ”ىرقو دع نع # باج ا

 عض سم وأ عض ع عجس تاع ر ران معضترب 8 نا ه اس لا هيلع 57 رحو  هتخا ْ

 له تلاقف ف هرثا اهصصق لق نم # ل يق ند ِ ىدُتلا ىنعيهعض وم وأ عاض رلاوهو ْ

 ىقنورصتشال © نودحان هلرهو هي ملجال « | ركل هنولفكي تيب لها ىل 1ع مكلدا ١

 هك اهوذ2ف هلهاو هفر ىتاهنال 8 اهورعس ال ناماه ناىور هتيرت رو 0 ا

 اهعاب تنأف هلفكينع ىنأتناب نوعرف اهسماذ نوححان كيملا مهو تدرااعا تلاقف |

 00 م 0-2 وا ع + ىسواو

 ا ّّت 1 طدت ى 0 | 0 را ىأ ( خال تاقوإلا

 ش ١ 6 رظن الاهتاىرت ,”اسلعكحا ه راو امئاح ع : تناكلبق دعب نع أ تبنح نع هل

 | 3 هن دارملا 00 :اهناو م14 نورعشبالمهو

 ا ار سابع نءا لاق ايد لبشال لابل نامت ىدسوم ككمل

 01 مهل هعض رب نم ِط َّى 2 م 0 ةهط رع 7 الك هع ع دمع نأ امندلا

 ا را < لبق ىأ ه# لبقنم |

 ير هذ :داقكي تيب نع 1ع 0 0 «تكاقف# كلذ 3

 ا ىو هنوءطربو هنود ع هعضرت اريغص 0 نأ هللاىعدتام 5 ال

 ْ صالخا 6 هلاذبغو هتنيرت ءام هنومنعال ىأ 6 نودكان هلمدو © 5 نم هعفقت

 مالغاا اذه كك وعدك كنا اولاق نوح انهإ مه و تلاع الق داسفلا بئاوش نم لمعلا

 ع

 | اا تلاق اهلا لبقو نوككان كللل رهو تاق نكلو دفرعأام تااو هله ا ىلع انملدو

 98 م نع مالغلاب ) هد ترصصبف ( هرب 000 ايست لل تك ىضاوم دا (هتخال) ى

 ىدموم لع(هيلعاتم 02 ىسوم تح ااع 00 | ع لمت نم (لقنم) ءاسنلا :انلأ(عتمار ل١

 (ٌنوخكا هلا 0 ( مالغلااده ملا ا 1. هنولفكي تيب لهأ ىلع ركل د أله نوءرف ل آل ىنؤمتخأ( تااقف)دمأ

 هما عك قدم ملاك انتا



 ءربو رونا نم تنباعامل كلذو عفنلا لئالدو نعلا ليام هبف ناف(انمفنب نأ ىسع)ةاوغلا تبطاخو أ كولملا باط اه: طاخ (ءواتقاال)
 هطقتلامالكلاري دقو نوعرفلآ اهااحوذو لاح(نورءششيال مه و)كولمللادلو نوكنال لع انه وأ(دلو وهدم" وا)ءاصربلا

 همأ 1 8 قيام كت - نور 0

 5 ا

 ١ :هدهناذلو عدت نأ تسمأتنأوةت ةس نب !نمربك ًادياولا اذه 6 !

 ! تااق اهنا ليقو ىدنع نوكي ةعدفةتسلا ١

 0 نيلس رملا نهدلع ىو اع | لا هدرب ن ًاماادهع ىذلا دهملا و نزحنالو فا « مما ىف هب هات :

 1 ا ا دة هيي

 ا|تلاقو ع 7

 هيف ناف 3 انعفش نا ىدع# مي .ظءتلل عما ظفلي باطخ ٠ ولتقتال» 0 ادهل

 ْ 0 انبلهماجا هعاضترأو 2 نبي روت خر تأرامل كلذو عا لئالدو ني ملا ليا

 7 16 لاح «#ب نور شيال هوو هإلها ناو وأ 3 ادلو هدمت وأو هرب ءاصربلا

 ' 17 هطاقتلاىف أطانا ىلع مهنا نورعشيال مهوىا هالوقملاو ةلئاقا نموا نطل

 ورعشال م هوى اسانلل ريم 20 تعا نعد هلىدتلاو هنم عقتأا عمط

 فولان 0 دال لقعلا نم ارفص # اغر زاةىشوم ماداؤف مصاول ءانيثم دقو انريغل هنأ

 اهيف لوةعالءثاخ ىاءاوه مهتدئفاو هاودلان وعر د هعوقوب تمعم ني_ح ةريدلاو

 م رفا مهلان موا رده ىا عرف مهن» م هامد مهأوق نم اغرف 0 رق هناءدبؤيو

 ١ اهنا 8 هن ىدبتا تاك ناو هانمو هيلع كقطع نوعر ة نا |يءاوسل وأ ىلاعت هللادعوب

 ٌ ل 3 هل دمنا ,حرفلاو ًارروهضلا طرف نم هتصقو ه سحأي ا ىس وع رهاتل داك

 ا م © نينمؤملانم نوكتلا#» تاغ كاوريصلا ابك

 ْ لاةنوءرف هيلارظنا؛بهولاق 0 دو رعشبال هو اداومذمتتوأ انعف ن 1 هولتشال ا

 ٠ نوعرف 5 ةأمال عذلامالغلااذهأطخ أف يكلاقو 0 ندهىناربع

 ند 4 هللادعوب نيقدصملا ن

 تااققف ماع قدصت»و 00 : نيكاسإلا 0 تناكو ءاسالا ت ندهو ءاسنل ا رامخ نه

 ىب نم وه س دلو ىرخأ ضرأن : ا

 ىف لاق هللاودع 0 ! سابع نبا لاق هيلع هتيم هللا ل نوعرف هانحمساو لك

 هيلع هللادبتك ىذلا ءاقشلل ىبأ هن كلو كلادعفتل انعفت نأ ع ةسا كلاق 9

 1 0 ها ىش كك م انااخ تك 4 اغراف ئثوضعأ 1 عيصأو 0 ىلاعتهلوق
3 

 نأ اهسحا نيح اما لجو هللاىجوأ ىذلا ل ول انضان هانعم لقو نرظو ىسوم

 تداونو 11 أ كلن وكف كدلو نوع رف لتش نأ ته ركلات ناطشلا ها

 تلف ليتل اق ة:هءاصأ نوعرف ناب ريا عن الو 0-5 معلا ىف ف هتاأو 2ك 0

 اهيناق ةيم تور 5 هودع دد ىف مق ودق هنا

 تداك سابعنبا لاق اهلجو دشن اهنبا هنا حرصتل ىأ #4 هب ىدبتل تداكن نا
 ظ فر أهم 1 تر هط#و هدوم هعق رت تواتلا تأر اللقو هانبأا ولو

 ساكنا تت نيح اهنا هنا رهاظت تداكلقو هيلع اهقفش مل داكيادلا ند ل تدك

 نولوش

 ةيصعلاب 6 ا اهم ع انطب 0 ال وأ #ف اهياع ةدازب نا الإ هللاىحوأ ئدللا ىج واب

 اهايا هللادعوب نيقدصملا نهى 2 3 بنل م نوكت 00 مك ددتمأاو ريصلاو

5 
 ىدين تقذاك لدقو 06 اوه لوش تداكو كلذ ب ماع ىف د نوعر رن يسوم

 كلوهاك ىللاة ولو هلا كللاق 1 تيد قو ترف هدقلر 0

 | اهيلا هللادهعنم ناكام ءالبلا رظع اهن

 ل رده تج جزوبجراجنتاا جيم عنج م عسجج جج 0 جم جوج دق

 اخت( هن ىدنتلا) تداكدقأ( تداكنا (ىع 2 ركذ و ىد وهم هالا 0 مه لكن ء(اخر ,اذ)دناح وب ىسو٠م 1 راص(ىسو»

 ال ول) ن وعرف ىلا هبت: امدعب ىجا اذه

 م. 5 0 - - 5 2

 نورعشيال ,هواذكن وعرف 0 صصقا١ةروس ١ أه

 ىف ميظع أطخ ىلعمهنا
 هزم عفنلا ءاحرو هطاقتلا

 نوعرف نا هلوقو هنو
 ةعقاوةضارتعا ةلجةيآلا
 نر ا 11و فوطاملا نيب
 طخ 2215 د هيلع

 مالكا اذه ماظن نسحأامو

 نايبلا ف دا باعت ادن ع

 كلر اكضو (عدأو)

 ارقص ( اغراف ىسوم مأ
 طرف نماهمهد ا1 لقعلا نم

 هعوقوب تعم“ امل عزخلا

 تداك نا) نوعرف ديف
 ريعكلاو هد رهظتا (هءىدبتل

 هتصقوهصايدارملاوىسوأ

 تارا لاف اهيل ودلأو
 تداكتوباتلاب بهات جاومالا

 القوا باو لوقتو عصت
 نأ ناوعرف نا ةتيءعس

 هلتقن هنا كشتمل توااتلا
 هاشااو لوش تداكف

 نم و و ص ةقفش

 تداكا-هنا ىا ةلقثلا

 (اياقىلع انطب ر نأ الول)

 طب رلاواهباق ىلع انطب رالول
 ماهلاب هدنوقن باقلا ىلع

 .(نينمؤل نم 1 ك3 ربصلا

 نأ وسعم واتقنال) نوعر 0

 0 رانتمض ىف( فل

 المهو ١ دانيا ) ادلو

0 ١ 
 لاشو انمى

 ةاهنانو رسل 1
 ا

 راو (:نورعحي
 سل هنانول اعنالا

 ِِع .٠
 مآ داؤف ص هند لع

 لون هن روظ

 نوكي نا هتلا دعوت نق دصملا نم( نينم وما نمزوكتل ) لديصلا(اهبلق لك ل



 نا ريصبلىأ ( اودع مهلنوكل ) رطصا نم سرائلعأ نه نوعرفناكجاجزلا لاةهذخأ( نوعرفلآ هطقتان)
 جاحزلاهلاق اذك كاذ ىلا ريصملا نكلو اهدإو توع نال دلتملىهو ةدلاولا : هلاءوذخ أ منأال كلذ

 قه ركل كحد كلوقك ل 1كااهانمع ىلا كمال ىهفاشكلا ب>اصلاقوةرور .يصلاو ةيقاعلامال هاهنا نو رسسفملا لاقذه نءو

 هلحال لعفلا لعاقلا لعش ىذلا 0 يطاقتلا ةصتن ناكامل كلذ نالزاجملا قيرط ىلعدراواهرف لملعتلا ىنعم ل

 ا امهو ةزجوىلءاازحو <« ه5. زي>- (ازحو) 'ىمنا ل اهلل مةحمتت وه ىذلا ماركالاوهو
 اه 1 202 8 ء

 ١ .

 ١ 1! ردو هتقاعوهاع اريل تلال ليلعت# انزع حو اودع. مهل نوكل 0 رف لآهطقلاذإ ناماهونوعرفنا )مدعااو
 7 ) اههدو:> وناماهونوءرفنا8 ان زح ىلاسكلاوةزج“ ىرقو هيلع لم اً اضرغلاايهلاه.يشت | و 00 4 5 2 (نئطاخا و امهد وزح

 ا 0 لع مهودع ىبر ناب ىلاعت هللا ميقاعف نيدموأ نورذح اوناكام مع لعشو | 0 : 000 1 1 16 "6-0 ربكيل هنويرب هودخامث هلجال اذولا اولتقنا منه عدبب سيلف“”ىث لكىف © نيئطاخاوناك ل اخ
 | مهودع قراذان هللا مهبقاعق

 فيفخح نيطاخ “ عز ,ةرددناو لحال بح وما ناساوأ مهئطخ دك ا ضارتعا ةلطاف

 ١ ١ ني> نوءرفل ىا 46 نوغرف تأسعا ت تلاقوإلل أ طلال باوصلا نيطاخوا نيئطاخ |

 5 7 ع

 نب كيم اوناك ىأ رفوح

 ىلعمهك ال نا تيس وك 3 00

 نيئدطاخ اوناكحو بدأ

 م دلو ىح 10

 مه ع كين مودع ةس 0ك

 ىلععاملا عصننو نهيعالت اهيراوج عمرمملا'ىطاش ىلع تساج ىتح امراوج ىف نوعرف 7 ءرف - 7 !اقو )
 دق ل1 1 اذهنا هر جاومالا هنرمضت تواتااب ل. أ لبقأذا نهوحو ور ( كال ىكنيع 3

 | مقاوجلامف هيد نيب موعضو تح ةيحان 0 ةسلاب هوردحاف هانا عقلا عال 0ث 00

 1 تواتافوجىفتأر 2 تأ تندفهيلع اورد رفهرسك اولاعو هلع اوردشإف بابلا

 1 نم جرخا ءايأراملامهنال انإ نبع ةرق وه هي كلو ىلنيع ةرق# تواتاانم هتحرخا

 ! | هب ىرخ ناو.ح قبرت ءايطالا اهللاعو ءاصرب ةنا اك كالو هايحا تواتلا

 مها

 هيلعاوردش ا

 1 ةشعنيبروت رذاو تواتلا ىف ريغص ىصب ىهاذاف بابلا تهفف هتملاعف اهريغ هريملاروت |تندق ,هايعافع رسك اوجلاف

 | نوعرف هنحأو ةعأ كلك هت هللا قلاف انيل هنم صع هما ماش هقزر هللا لدءحدقو ترانا فرخ تأ رفة

 1 انا تدع تواتلانم ىصلا اوحرخ ألف نوعرق ثنب تافأودهلع فطعو |١ اذاذ هتعفف هتللاعق رون

 ١ ةاوغلا تلاَتف اهردص ىلا هتعضو ةئابقف تا ف اهصرب هب د حاف هن 75 ا ا هو.ح او هليع نب هر ون ىصي

 اًذهوه لمئارساىنبنم هنم رذعتىذلا دولوملا كلذ نا نظنان' كلملا مأ نوعرف# موق نه هنإ ءاصربتْ. نوعرفل تناكو
 | (ئسعمواح هال كلو ىلنيع ةرقدتسأ ت تلااقف هلتق نوعر 9 0 كنماعز 8 ا هنعذ تك ارف هولا ترظنف

 نوعرفنم ىسوم تء.هوتساؤدلتال تناكو ادلو هدول 1 اريخ هند بيصت :: أ انعفش نأ

 ' دئمو.لاقول !-وهيلعهللا ىلص هللاوس رلاقهيف ىلةحاحالف |نأاغأ نوعرفلاقو اهلدم هوف

 | انآل ىسوم هتبعم تلاق هيعمسةيسأل ليقف هللااهاده امك هتلاءادهل كل وهام ىلنيع ةرق

 || © نوعرفلآ دطقتاف © ىلاءهلوق كلذفر ,مكاوهاسوءام اوهومنالر عشا اوءاملاىفءاندحو
 أ هي ان زحو اودع مهل نوكيل © باط ريغ نه معلا دوحو طاقتاالا

 أ ىلا مهرمأ ةيقاع

 ا اوناكامهدونحو ناماهو نوعرفزا 0 انزحو اودعمها دوال وعقل منال كلذ

 وهدم وق نم ةاوغلا تلاقف

 ان) نان "ةيم ردح ىذا

 تلاقذ كلد مهف هلتق ف

 لاقف كلو ىلنبء ةرق ةيسأ

 ثردحلا ىف وىلال كلن وءرف
 امكىلاعت هللاءا دها تااقاكلاقول

 مهكلع بهذي ىذلاهلا اورعشي مل مهلا هانممواطخلا نموه ليقونيمثآىأ © نيثطاخ | ليس ىلع اذهو اهاده
 كلو ىلنبع ةرق نوعرف تأرما 0 0 ' 057

| 
1 

 أ 0
 «هولتشنال) ل را ماقالو لو ةرقوه ىأ كود ادترم رخ ةرقو تاس ايا ناكو اهلوق لثم لاا ةرس اكهبلق ىلع عوبطم

 (اودعمهلن وكل ) نوعءرف :ًاسماىلاءنيهذو هتذخاف 000 ,ةئراو> ( نوءرفلآ ) همنرف(هطقتلاف)

 تلاقو ) نيكرشم (نيئطاخ اوناكا.مدون>ون راماهو نوع رفذا) مه ل باهذدب ان زحو) ةلاسر رابمملا ءىحام دعب ند

 ) كلوز مالغلا| ده( ىلزيعةرق 1 ىدوم تعد كيسا (نوع كالا



 اا كا دعو ا

 9 3 ا
 نا ينزع و ىو 7 ردا

 مرا اذه داما ا تلاقف"'

 هي 655 2-

 نوعرد ْح ١ مْ رهشا ةثالث هتءضراف ةياعساا| نع اهعنمثر اهياق هبح لخدو اهلصافم

 لينااىف هتف دقف انونان هات دخاف اهصحقتىف نويعلادهتحاو ديلاوملابلطىف

 الفانودع هاَزأ ناو كلتلا طفح 2 0 سن نس تيسر 5

 وم حاب إب ىلا اًؤاخف نويعلا ضءب اهرصبأ اهدنعنمةلباقلا تحرخ
 روهعسم دخل روالاق هنقلأو ةقر ,ى هتفاف بايلاب ن

 ملو ىسوم مأ اوأرو روم“ روتتلااذاذ اواخ دف لاق عنصتام لقعت ف اهلقع شاطو

 تاخدف ىل ةيفاصم ىه تااق ةلباقلا لدعم اولاقف نبل اهارهظي و نول اهرب

 تلاةف ىصلا نبأف هتخال تلاقف اهلقع اهيا محرف اهد:ءنم او>رخف ةرئاز ىلع

 ادرب هيلع راتلا هللا لمح دقو هيلا تقلطناف روت :ا ىف ىصلا ءاك توعسف د

 ابا ىلع تفاخنادإولا باطىف نوعرف حاملا ت انا وم م أ نأ موا امالغو

 موق ند راجل حر ىلا تةلطناذ لينلا ىف نوباتلا ف دقت مثدل ان وبات ذممت نأ اهيلق ىف هللا فذقف

 ىفءؤبخأ نب اتلاقفتواتلا اذه. نيعنصتام املا لاقفا ريغص انونانتدنم ترتشاف نوعرف
 هتتلجو توءاتاترتشاا لفن وءرفدكه يلع ىدخ أل تمل ولاق بذكلا تهركو توانلا
 يف هناسل هللا كسم أ مالاكلاب هاف ىسو مأ ماب مهربخحل نيحايذلا ىلا راما قلطن اهب تةلطناو
 هوبرضا مهريبكلاق ءسعأ مهايعأا لف لوشم ءانمالا ردتإف هيدس ريشي لعج و مالكلا قطإ

 طل قلطناف ملكتف هناساهيلع هللادر هعضو. ىلا راجتلا ىهتناف هو>رْخأو هون رضف

 هوب رف اب ا رصب ملو مالكلا قطن ١ إذ هرصبو هناسل للا مهربخجأ معانأف ءانمالا ديرب

 هعم نوكي نأو هملعل دال نأ ا عدنا ليف

 براي لاقف اذخاس هللر خف هرمصب و هناسا هيلع درف هقدص هللا ف رءف ناك اًميح هظفحف

 ىسوع ىسو٠مأ تاجامل بهولاقو هقدصو ه.نم هيلع هادف اصلا ديعلا اذه ىلع ىناد

 هرتس'ىش كلذو ىلاعت هللا قل نم دحأ اهلج ىلععاطيإف سانلا عج نع افرع
 نوعرف-ثعب اهيفدلو ىتاا ةنسلا تتاكالف لمارسا لغه نع نأ دارأ امل ىلاعتمتلا

 ملوىموع تلجو هلثم كلذ لبق شتش مل اشيتفت ءاسناا شتفف نيمالا مدقتو لباوقلا

 هتدلو اهيفدلو ىتلاةليالا تناكالف اهل ضرعتتال لباوقلاتناكف اهنطب بن. ملوانواريغت
 ةيعطر 0 أنأ اه. ءااهللا ا ميم هشأالا دح ًااهيلع عاطي لو ةلباقالو اهملع بيقرالو

 هتقلأمث اتبطم نوبات تلعديلع تفاخالف رهشأتئالث يكف ملا ىف عقلاؤ هيلع تفخاذاف

 اهريعدلو هل نو دئمون نوءرفل ناك هريعو سابعن.ا لاقاليا رعاوعو ما

 صرب اهب ناكو هيلا اهعفرت تاحاح ثالثموب لك اهل ناكوديلع سانلامر 5 م تناكو
 ًارتال كلما اهأ اولاقؤ امرأ اورظنفةرحدلاو ءايطالااهل عجدق نوعرف ناكو ديدش

 كلذ نم أربتف اهصرب ه.زلماب هشرنم دخؤيف ناسنالا هبشديف دجويرحملا لبقنمالا

 ادع م كلذ ناك الك نسعتلا قرش نيح ادك ةعاسفااذكا مهى كد

 تن تلقأو اح مع تلي م ل هنأ عا ةسولب كل ريف واع هذاك س اع كانوورلا

 ١ صصقلا ةروس :

 هنا ىور و نيادرملا نم

 نوءست ىسوه بلاطو حيذ

 ١" ءورو بلو فاأ
 تناكو قاطل ام ريض نيح

 ةواكوملا .لباوتلا ضعب

 ةيفاصم لتارسسا ب ىلابح
 ىلا عقو اكلك يافا

 هءنيع نيب رون اهلاه ضرالا

 تلااقف املق هبح لددو

 كدولوملتقال الا كتئحام

 نكاو نوءرف ريخاو

 ١ 02 كنالا !ثدحنو
 ا ه.ظفداو هلم تدحو

 تعءاح ةلباقلا تدحرخ

 ىف هتفلف نوعرف نويع

 روني ىف هتعطوو ةقرخ

 ا عنصتام 5 م رووهعسم

 لف اوبلطف اهلقعنم شاط
 اولي

 ءاكي تموسف هناكم ىردنال

 هيلا تقلطناف رونالا نم

 ادرب رانلا هللا لءح دقو

 ىف نوءرف حلا الف امالسو

 ايلا ىحوا نادلولا بالط
 ملاىف هتقلاف مااىف هناقلاب

 ( 01 دلزات دعا نادك
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 تك

 0 ١ مس -
 ا ءركئرتو ) درج 5 ا محا سو 00 ءاهلعم<نأم اًساأو 22 كا ضر ,الا اك ١)نيكعلا ىو

 ا 11 نو رى ةزجو لع هدعبامونوعر 000 0 وو ما وزوبلا مخ (انع ونحو قاما
 بروصنا اىل 1ع فاطع بعت رب 0 0 هم 2 ا ١ ني لك 5

 اقرب وأدللع دعت ناك 0 هل نك 3ك 006 + و) را ناك ام لكو موكله كدو“ ودوعر 0 0 ,ى ا ( ني د هلأ مهاعجنو)

 ٍِِ-_- 1 9 1 تاحآك

 /ضرا«ضدالاف مها 5 و ةهوقو نوءرف كل ناك ا 4 نيم 001 ا

 | قالطاو طيلتالريعتسا مث هيف نكمت اناكم "ىثلل لعن نا نيكل لصأو 5 |
 / «نورذعا وناك املي ليث | رسسا ىت نم## ا ون>و ناماهو نوعرف ىرنو## مالا

 | ناماهو نوعرفو ءالاب ىربو ”ىرقو م دولوم ديىل 001 نم

 | كنكماام ه«هيعضرا نا# ايؤروا ماهلاب «ىسو» ما ىاانيحواو8 عفرلاب ءهدونجو

 ١  «قاختالو# ليلا دبريرعلا ف4 ميلاف هيقلاف هن س < ن :|كهباعتفح اذا ةالاملا |
 أ نينمأت ثيحن تيرق نع #« كيلاءودار رانا هقا رفا © ىنز كالو ةدشالو ةعض هيلع

 أ تالك و ملانم ةلباق تعد قلطلاامرض امل اهنا ىور «نيلسرملانه هولعاحو# هلع
 | ةشعتراؤ هم هيشمع نيبروت اهلاه ضرالا ىلع ىموم مقو اف انكاعف ةليئارساجت ىلابحي

 عفروأ نوتلا ةءارةكهلبق
 نه ممم فانتثتسالا ىلع

 ىرثب قلعتبو لدتا رساىب
 ةاصاانال نوردحي نود

 لودوملا ىلع مد-ةتنال

 رذهلا(نورذح اونكام)

 انيحواو) ررستا!نهىقوتلا

 ماهلالاب ( دو ما ىلا
 مكالم رابخابوا ايؤرلاب وا

 | حو اذه ساو محرأ ناك

 الو-رىه نوكتالوةلاسر

 ىاىنبع نا (هيضرازنا)
3 : 

 ٌ مهيأ ع وول سك ابسوف ماجن ناب هموقونوعر كَ كا 0 نيكر ,ا ول ردا

 | نوعرفىرتو © 0 مهل 0 0 رصصم ض رأ م نطو ىأ © 0

 معد ناب للا (هياع

 هياع وذم هنوص ناريلا

 رعأا (مااىق هيقلاف)

 (قاحالو) رع لموه

 الو) عايضلاو قرغا|نم

 يالا ) هقارش 0

 هدب را 557 .طلدحوب (كللا

 * | ىفو(نياسرلاب هد واعاحو)

 ناءمو ناس ع ع هب آلا هذه

 ا دناحوب 0-5 ايلف فلذا كو اهلا ىحو وه 9 00 00
 ا ةرأ لو رهشأأ | ةيناع 1 0 * ةقنرأ نا 3 توةءإ نب ىوال للسن

 1 # هيلع تفخ اذاف # اهرح ىف كرنالو ىكسال وهو هعضرت تناكو ةثالث ليقو

 ]| هيلع ىأ * ىناحت الو  رص» لمثه.دارأو رخااىف ىأ « مااىف هيقلفإ# عذلا ىغأ

 | هولعاح و كيلا هودارانا # هقارف ىلع 0«فرا حقل ل 1

 1 ىلع اولاطتسا رصع اورثك ا ليئارسا ىت نا سابع نءا لاق # نيلسرملان

 طبقلا مهيلع هللاطا_ف ركتملا نع اوبني ملو فورعملاب او سعأي مل و ىصاملاب اولع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسو. هيب س ىلع هلل مهاجنأ نأ ىلا مهوفءضتساف

 م6 كلذ ىف ةمقلا ركذ ع
 يلكو ىلا لباوةلانم ةلباق تناك ام دالو تبراش ات ود نا سابع ء نبا لاك

 ا ؛ونارب>و
 ا فوآانانز لاو فول انيب

 أ نزخاوعقوتلن ؟اسنالا قع

6 
 ا 0و ١ هقدع رح

 تلاقوا ماا قلد قاطلا امرمذ ملف ىدو» مال ةمفاضصو لك دس ى ىلابحت نوعرف

 ىسوم مقو 0 لف اهلاق تاألاعف مونلا ىئابأ كح ىهقةئماف لزم انم 2 لزئدق اها

 اهماق ىدوه بح لخدو اهو لصدفم 7-1 شءتراذ ىدوم ىنعع رون اهلاف 0 رالي

 تدحو نكلو كدلو لق هىدا سعالا ىوتد نيد كنا تكحام هذهاي ا اهل لاك مش

 م تسبق هيراطشسالاو

4 
 هلعحو اهلا هدر , تريكشلا

 قراو( نيثر اولامهلمجتو)

 ) مين .كعو مل را

  (كنبال) ليئارسا و ىمو» ك ع » ا داو و ناماغو نوعز .ةعر رام ضرأ(ن مرالا ىف) مهكلعو
 ديس ١ بوةعي نب ىوال تب 0 ص د 85- م أ امهلأ( ى# دو ىلاانيحو أو ) كللملا باهذ ند (نوردحي اوناكام)

 37 نم ( ىقاختالو) 2 وا ماتا ىف قديح رمان( ملاىف هب 0 ( محو نأ( هناع 00 0 00

 هموقونوءرف نإ( لدلك ن ٠ هولعاجو كيلا هودارانا ) كءلادربالنأةعيضا!نم ( ىنزحتالو )قرغاا



| 

 هنأ 5 :اع قف قش نا( :مؤبموقا)نيتع ىأ لاح ( قلاب )اه صقل كيلع قلت ىأ 0 و ىسو» ًايننمإ

 امهم دناكفكو لد ةلثقن يعلو ريسفتل اك ةفن تسسلم ةلج(ن نوع رفنا) هربع نودءالٌؤه عفش ا- هك ةوالتلا نآل نم

 ىجعي هت ل#ضرأ ل ) صر الاى (َ ةيدودلا ىو هس - *|و 0 رظلاىفدحلا زواحو 9 ىنط 01 ةنالاقف ,

 0 5 ةقلت ضن رثوا ه2: ولت ل مهنه كل 53 1 كلعأل هنود .طيودب زبام ىلع نوع اقر 1 ام.شأ م لجو ] ره

 ىطبقلا مرك اف ىرخ ان

 سلخ تاه مكي د هس عب لاح كقاراللا دوو ةايدجلا >0, جيارقو قسم اللول 8 .او كيلا. 1 توج

 نيرادلا ما ىف نيمدقم # ةعا هاء نو نراقملا رح ىرح نا زاح هنم عوقولاةسرق

 ٠ ع .

 نآ رقاابو كب نوةد_صي ( نوئمؤ.موقل ) نآ رقلاب (قملاب نوعرفو ىموه أبن نم

 (مهءاسن يكسو مهلا 0 ١ عدي) لد ا رساولي ره( مهمة فئاط فةظتسيإ) ل مئارسالاناحأو 0

 هدد ىلع كلم تهدت لدا ارسأ ىب َّق دولوم دلو هأ لاق انهاك نأ ءانالا حد بيسو هيدا عام حا تانلا كرتنان قف

 51 ناو لتقلا هعفش مل 51 صصقلاةروس ١ نهاكلا قىدنط 8 00 نقلا نأ هنافن وعرف قج ىلع ليادهيفو

 نيبم فانئدتسا  ضرالاىف العز وعرف نا © ه.نوعفتنملا هنال ه# نونمؤي موقل
 || ديرب اهث هنوعيشي اًقرف 6 اعيش اهاها لعحو هه ريعم ضرا ضرالاو ضعبلا كلذل
 . ِِء 2 3 0. 9 000 0 ني 1 1 ِ
 ابازحاوالعىف فنص لكل معتسا همادح- | ىف انانصاوأ هنع اطىقاضعب يرعب ميشيوأ

 لرئارسأ ونب مهو « رهنم ةفئاط فعضتسي هي هيلع اوقفتي اليك ةوادعلا مهني ئرغأ ناب

 يمسو مهءانباعذب 9 هلوقو فانئتساوأ اميش ةفصوأ لمح لعاف نه لاح ةلخلاو

 ككلم بهذ لمكارساىتىف دولوم دلو. هللاق انهاك نال كلذ ناكو اهنم لد مهءاسن
 ههحواف بدك ناو لتقلاب مفدش ل قدصول هناذ هقج ةباغ نم ناككلذو هدد ىلع

 ليتل ءايبنالا دالوا نم ريثك قلخ لتق ىلع أرتحا كلذلف «ندسفملا نم ناك هناف
 مهذاقناب مهيلع لضفتب نا © ضرالاىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نع نا ديرنو ف دساف

 ناعقاو امهنا تحوم العن ةرفإنأ لع ةفوطدع ةيضام لاح ةزاكح كررتو 0

 مدانالوبعظتنب ع لاحوأ اكل ار

 تناك امل مهصالخم هللاذنم ناعم ايلابقتسا اتلعت دئنيح هنةدارالا قلمت نوكينا زاول

 نوتدصيىأ © نونهؤرموقل *# قدصلابىأ## قلاب نوعرفو ىسوم © ربخ ىأ# [ن نم

 اهلها لمحو ف رصم ضر ىأ# ضرالا ىف ريكو رب# ىأ هي العن وعرفنا 8 نآ قلاب
 مارت 4 م ةش'اط فهضتسي قه ريوعدتلاو ةمدخلا عاونأق اًقرف ىأ« اعيش

 نء هعفدنءاوفهطواو زع منال افامضتسا اذه ىعس و مهءاسأ يعدو مهءانأ عذب 2
 8 9 .٠ 5 ع 7 . خ1

 ا نع نا ددرنو## ضرالا ىف ريلاو لتقااب ىا 2 نيدسفملاز مناك هنأ م ع( تفنا |

 ِ أ مهاعلو © نسا رمد 5 قف « ضر ,الاىق اوفهضتسا نيذلا ىل ع 3 منن أ

 اكولم ةالو ليق 9 م 0 ريخلاىف ةداق ىأ

 || هلدارملاةنراقم فاعضتس الل ةدارالاة ن راقم نم
 نوعرفنا ا

 تفعطتس و لتقلا ىنعماك

 نا 1
 مالكوا | امنشل 2هةص 0

 نم لد ديو ثنا

 وقريمضلا نم

1 

 نم ناك هال

 لتقلا نا أ (ندينالا

 نيدسفملا ل عف وهاعا ايَظ

 قدس هدم لوانطا الذأ

 ديرنو) بذك وأ نهاكلا
 وهو ل_ضفتن ( نع 3

 لصالا ةلئسم ىفانل لد
 ىلع ةفوطعم ةللا هذهو

 ضرالاىف الع

 اهعوقو ىف كلت ةريظن امال

 نوعرفو ىسومأبنا اريسفت
 اذ لاح وأ هااضاضتماو

 مه ةعضتسي ىاأ فهضتس

 نا ديرب نو نوعءرف

 ىلاءتهللا ةداراو مهيلع نع

 هنن اقلاك تانك هكدا
 ها لعر ميناتكتسال

 اقعد د ضرالا ىف

 اكولمو ةالوواريدخ اى | هداك ريا ىف بىدت هن ةداو 3 ا را كَ

 رفكورب#و تفئاغب ) 7 ,ثنأ 9

 اراغص(مهءانأعا ا للا رس اى نم ) :هةفاط ) نفق )اقر فاق رف( ءاهلهأ ل مجو)رصءضرأ(ضرالاف)

 ىسوم لاسراب | (هيرنو )هللا ةداسعريغملا ءاعدلاو ل ةلايهرفك ىف(نيدسفملان «ناكذنا) ناس 0 اسن يمسي وز

 مهلعجتو) ريصم ضر ضو ,الاىؤ) لس مارساونب مهواور ,هق ( اوفعضتسان يذلا ىلع ) ةامملااب مهلذتن( نعل ) مهك الهوا

 ريخغاىف ةداق(ة أ 1



 7 ىف

1-2 

 1 ع ياعدعا . ه5: . - ِ 2 ند دع 5 3
 ١ هءادعاإ ددهم ناو ةمعا, زاونال ىتلاةوبالاةم* نم هل وخ ام ىلع هللا دمك نأءسعأ مث(امن وف رعتف هنايأ مكي ريس هتيدنا لَو و (

 00د الان دلا تان نم لح اموناح دل ورنا قاعشن اوه لاق وا نونقت ففةرخ الا ىف هنايأ نم هللا مريس

 اداابو ةكم لهال تاط2+ توقع وع 6+ - صفحو 0 ِء ا ١ ىاشوى : كمءأ أب ) لو لمعلا اع

 : هنولم#ل ىل - كم معييذ

 0 كرب هب لمعلا | ىنقنوو ىن نطعام لعو أ ةودلاةمعأ ىل ع و هللدخلالقو 8 | د 2

 # اهنونرعق © ةرخآلاف را هباد جورخو ر مدي ةعقوك اين دلاىت ةرهاقلا |

 | لفاغ ريع هل د مللاع هللا ناف

 ان "| ود ةلورسلاوتا ل اةراطع

 . © نوامعتاع ل لاعب كن رامو م ةفرعملا مكفننال دي نكلو هللا انآ اهنا نور ف و

 | تلافيلع ىلا هانا عر و كلاعا نءهتلففا ركباذع ريخأت نا اويسحتالف أ هج ت7 ناو ناك

 ْ * مب>رلا نجرلا هللأ مس م

 ا باتكلا تايآ كلت مط
 ا ُ

 د ىلا با كلا مهانيت ا نيذلا هلوقالاليقو ةيكم صصقلاةروسالج-
 0 لاهو دداو ىنعع ثا

/ 

 7 هب ةبا نوهامم و ناع ىهو نيلهاجلاهلوق ١ 0-١ ١) دعما منأل نإ ن1
 هك و هريد نم 2

 نائلسي ىدص نه ددعب تانسدح رثعر دال نه هل 3 ذا تراوسلا رق نم مالسلاو

 0 مدان وهو 0 جرو بيعشو ميغا امو دوهو هبيذكو

 ةمقدلا قا لاح 3 3 نينملا

 ا
 حا / 4 /

 م 1 ن ل ل 0 | ب كاملا علا نيرم نا

 : نوكينا زوحمو لم ساري> ةءارش هي كيلع اولتن نبل اتكلا ك ا ١ يآ كلت مطو 0 لأ ولآ كل ولا ودع ولاو

 | النا نم ىقفو امىلع لدفو ةيعن عيجن ىلع أ 3 هللدجلال وو 00 لاتقاايآ 0 روحت 1 رن( كي .عاولتن)د ولالا

 ا موب وه لبو 5 رهاقلا هلئالدو 0 0 0 مكي ريس 32 رادجلاو هلاحرلا ءاداب ا لل ريد هؤرش ىأ كيلع

 2 اوعسأاىف هنإيآ ليقو مهر ابدأ, ماهوجو ةكقالما برضو ىسلاو لاقلا نهمهار ا ا .: وح لوعءقمو ان ماب

 ٠ 3 در امو تاللالدِلاَو تاب لا نوفرعتفى أ ٍِ اسوق 2 0 مكسفنا ىفو ضرالاو ( هللدحا ردحماب( لقو )

 !عأ ىلاعتو هناعسمتلاو مهلاعأ ىلع ءازملابدبعو هيف « نولمعت اع لفاغب | هلل ةينادحولاو هللركشلا
 )ع ى 7 ّ 90 53 _ ٠ ا

 تامالع ( هنايآمكيريس )
 تادملا ردقوهتيادحو

 م2 نذلا ىلاعت هلوقالا ةيكم ىهو صصقلاةروس ريسف اتجه

 ١ مد ةيااهيفو نيلهاملا ىنتب الهلوق ىلا باتكلا مهانبتا 00
 ١ م: ضرفىذلانا هلوق ىههو ةنيدملاو ةكمنيب تلزن قجم

 مد نامثىمهو داعم ىلاكدارا نارقلا كدلع تعم
 ا نر راو حلاو ةثاكشب راو ةءا نول اكو وجم
 2 ب كالو قالا ةسخو ةلك جيم

 4 راض ع حد 0-1 داسفلاو ةنا.كاوركملا نم
 / 38 3 ب 2[ هسلا “ف

 ال1 ناتكلات ا 1 روك لارخ آ ىلا ةراشا  كلتممسط 88 لح و تعداوت# | 7 عيد نمر
 ف ١ ١-0 5 - 0 1 . 87 | ةكماهلك هو صصقلااسف

 0و[ وديلع هللا لص هسا لع هلزنأ ىذلا كح لاوع َلَكَو طظوفخا حوالاوهليق 3 35 ب

 | ضرفىذلاناىلاعتدلوقالا
 | + ل ذل 1 كَ دا - 0 را

 كيلع اولتن © ماك الاو دودحخلاو مارخاو لال | هرقل هناللب هدأب داعم ىلا كدا رانأ تلا لكك

 رونا 0 ناعأب ا نب نعد دي تلزئاماق

 | نول (اهنوفرعتف )ردي مون
 هيلع د 0 ١ لوشام نأ

 0 ةه> مالا س فلا

 (نوامحتاع)ءاس (لفاغب كبر
 راقكقديدكرشا ورفكلا ف
 3 مهلديعو اذه ش رق

 لاش وك رمشلا ورفكلا | ىفهللا

 نولمعتام هبوقع كرات

 نم) اكفنا دج اهفو رحو نود ءبر ع

 و هتعقروه وانس نيس و هدر ,دق :هلوط ط(مط) ىل 10 هلأ وق قى نعا عنان رعمداتسابو و مح رلا ندر رلاهللا . وو مك ةئاعاكو

 اهي فل[ لاو ما دكا و زلتعا هلا أ قا تانإ2 5 ا اليسا ع اك



 نوزحن له ) بكلادنعا تيك مهل لاق ورانلاىفاوقلأ ىأ اهنع ةبقرلاوسأرلاب ربمي مهجولابةلا نع ربع وأ رب
 اهرخا[يلتج (اهمرخ ىبتلا) ةكب(ةدللاةده تر ديعاوأ تسال 0011 211 ل[ ( نوامتت منكا امال
 وهف ةدلبلامذهعم( ”ىش لكهلو ) اهديص رفشالو اهكوش دضعيالو !هالخ ىلتخ الو ايلا "ىجاللا اسف ن - هيام

 الا نموأ ةوالتلا نم (نآرمل ااولتأ ناو ) هل ئداقنملا( نيلسملا نم نوكأ نأتسعأو)ةرخ آلاوامندلا كل

 تلات تام ا هدح وهللا صخأنا ترعأ لوقبناب هلوسر ىعأ كبر نمكيلا ىحوبام مِن

 فيعال نآرقلا ولتأ ناو 4 لفلا ةروس ) مالسالا ةلم ىلع م هءه. زر نتاثاءاقتللا نس ند

 كلذ 3 لق ىا لوقلا رامضايَوأ تافتلالا لع هنولمعت منك امالا 0 لمإل /

 أ كلذ مهل لوش ناب لوسرلا عا «اهمرح ىذلا ةدلبلاءذه بر ديعازا تا اعلا
 © 0 و ةوعدلا ملي هنا اراعشا ةما.قلا لاودا 2 داعملاو ًادمملا نيب امدعب |

 ١ ةفاضالاهذهب ةكم صيصخو هدر ةدابعف قارغتسالا وهنأشب لاغتشالاالادعب هيلعامو |

 هيضتشامومار ,كاولالخ

 ند 3ك صخو مال اسالا

 ةفاضإب دالثلا رئاش ناب

 هدالب بح أ اهنال اهلادعما
 ع

 راشاوهدنع اهمظءاوهلا

 ةراشا هده هلوش اهلا

 ١ ترماو اكلمو اتا 'ئىشلك هلولاهمرح ىتلا”ىرقو اهنأشل مظعتو اها فيرسعتت |

 ناو#نآرقلااولتان ا لعنيتاثلاوأ نيداقنملا «نيطسملا نم نوكا نا |
 ١ لتاو ”ىرقو همبانا وأ اشف م هنوالتىف هقئاقح : كفشكتلا هنوالت ىل إ!ءع بظاوا ١

 | هعقانم ناف ها عيا كلذيف ىايا هعابتاب «ىدتهانفو» لتاناو مهيلع |
 | هلالض لابو نم ىلع الف :«نبر رذنملا نم انااعا لقفؤلمىتفلاخك « لض نموؤ# هيلاةدئاع |

  0تخاب دقو غالبلاالا لوسرلا ىلع امذا

 ه«نولمعت تنكامالا نوزحت لع رانلاق مهعمج او-رطو اويكلاقهن اكندبلا عيج نع '

 هلوقو # كرسشلانم ايندلا ف نولمعت متتكامالا نوزجت له منهِح ةنزخمهل لوقتىأ ١

 ءلهبر ديعأ نال ترصااعالو ا مات هللا لوقب نعي # تما اعنا © ىلاعت |

 ةعاسإب ( ىدتها نف ) || .ىمي ةدللامذه' بردوع ئذل] هلا هديحوبو قداس نصخ أن[ تشاد ف

 نم ءددصب انأ اهف ىايا | 0 داليلابحأو هيلاةفاضم اهنال ركذلاب دالبلا رئاسنيب نم اهص اعاو ةكما

 ءاكرششلا قنو هللادبحوت | ىأ هاهمرح ىذلا# هدحو طبهمو هيأ نطوم اهنال مظعت ةراشا اهيلا راشأو هيلع
 ىلت2 الو اهديص داصي الو د ايف مظب الو مدابف كفسال انمآ امرح هللااهلءح

 الادبيرقتو اهل مظعت

 هيب نطوم اهنا ىلع

 هناذفصووه محو طبهمو

 صاخ وه ىذلا ميرمغلاب

 لكل وخد لء>و اهفصو
 هنوكلموهتي وب رت ”ىش

 امم اهلوخدإ عباتلاك

 ةلملا ف لو>دلاو هدنء

 لزنأام عابتاو ةيفينحلا | نيفرتسا وناك ترعلان ,ال اهمرح ىذلاوه هنا ركذ اعاو مرحمالا اهلخد الو اهالشلا
 نينو ) حولا نم نع || اكلم انتيك أ 2+ ىد م, 00 ناودكم ةليضفنا

 ةعفنف ( هسفن ىدتع | توما # نآ يأ رق اناو 9 ه!نيعيطملا هلل # نب اسما نم 0 د ترمأو يي
 0 أ ام ىلع 3 منأ هبرمأاملكب لسو هيلع تال هاتدقو نارا دنن

 5 ١ ل م ١ 3001 م
 نمانا اعا لقفلض نمو ) ناعالا ع نءىا أ ل 000 00 6-0 رمال 00 هيف عاف ىدتع

 لص نمو 6 ) ن.ردنملا ا

 نيبملا عالبلا الا لورلاىلءامو رذنم لوسرالاانأامو ىلع الف ) مب 59 اخ ؤ ا ) ىنعبم ىلو

 ةكم ىنمي ( ةدابلاءذهبر ) دحوأ(دبعأنا ترم اغا )دحت اي لقا ا ,ولمم”متنك امالا) ةرخآآلا ىف ( نوز 7
 ٠

1 
 نآرةلااواتاناو) مهيد ىلع نيلسملا عم( 5-5 نم ل ناك او قل 8 م ,- اهلعج (اهمرح ىالا
 نمو ) هسفنل كلذ باو ( ه هيض دا ) نآرقلاىف اع نما '(ىدتعانف) ن 'آ رقلا كيف 5 نا تأ

 لاقف لاعلان كلذدعبم س مث نآ رغلاب راثاانم نيف 0 كل نمان تزد ا (لقت) ار ةاانرفك (لئ

1 

 غالبلاالا لعامو نيفوخخلا نا و نرذاملا نم انأ اال مف قه ىدهلاّقيرط أطخأو 7



 0207 اكييلا قا

 ةي>ةفص هيفي لاكامكر 0 عاذاددعلاةرثاكتملاءاظعلامارجال ا اذكهو جرلادتن رمضاذإ نادل اكاعإ رسم
0 

 ” لمهت باكرلاو جاحل فوقو « مهنا يسم وللا لثما نعارا راي

 6 00 رك 00 6 3 را نور | : لع ردص ( هن هللا عنص م١

 1 و اعنص كلذ || 2
 5-5 د اذن ال هتلارسأ ْ ىذلا# هللادعو هاوقك ةمدقتمل ةلجلا نوعتم وهو هسفنل 0 رذصم هلا متصل 2 1 1 ا 0

 0 ملا «نولعفتاع ريبخ هناوف تي ام ىلع ءاوسو هقلخ ركحا ه6 “ىشلكن قنا | م 0 يد

 ٠ .٠ 7 | لس ه / 7 0 0 ١

لا ا ند 3 لاثأك اهيلع مهيزاوت اهنطا درع لاعفالا : هنا ) هقلخ مكحأ ىأ
 : اتبنذا # اهنم ريخ هإف 

 لساحر يخ ىا اهزم ريخ لقو هدب ةئامحيسور ىلا قايااو سيسكلاب فيرشاا |

 نوقابلاو ءالاب نولعشاع ريب ماشهو ورعواوريثك ل ,ةو» ةنلاوهو اهتهح نم |
 لوالابو ةمايقلاءوب باذع فوخ هب ىنمي 5 نونمآ ذئموي عزف نم مهو ف ءاتلاب

 نمْؤملاو رفاكلا ع كإذلو مئاظ ظءلاو لاوهالانم ىربال بيهتلا نم ناسنالا قدام |

 اناا ىدعل نمو مويلا كلذ عازفانم دحاو عزف دارملازال نيوتتلاب نونفوكلا أر ارق

 , نوقابلاو ميملا عب دئموب ا وفركلاا ,ةو هللا ركما 0

 مههوحو ىلع اهتفاوبكف جي رانلا ىف مههوحو تكف كرشلاب لبق ةئيسل ابءاح نمو

0 

 00 1 : أ ءاتلاب
 1 تتسلل لع مهئفاكيف د دايعلا

 ) :تلايءاح ن هزهلوش كلذ

 دنع هللاالاهلا ال لوش ىأ

 7 01 | مكيداب اوقاتالو هاو قى ىدالاب تددر | 5 مهسفنأ هوحو هل دار ( اهنم ريخ هلف ) زوهتلا ناز ل15

 نيبامدعبو هل عءاوداكل رع ا رمق ريثك عج لكو ريبك 1 حال لك لع 10 3 0 ى 1 >< ٠م |صاح ريد هذ |
 اده لعو هنخا وهو

62 
 عد ةمايقلاموب لابكا ري رسب كلذكر اسوهو فقاو رظانلا 01 و هفارط 08 1 ا ١ 7 نزكيال

 اعتدنا 21 ذلادهننا :ص #9 ةمظعل 2 ال نارعسل | ريسن اك ١
 ةهنا ىنعي 6 ىش لكن قنأ ى 6 ف امايمت هيلا

 ايش أىلا ءايشألا نم عنصلا كلذ لوح هريغ ابل 1ع ردشال ىلااهلك ءاشالا هذه مدقال مهو ) مم 5 رية فص

 ىلاعت هلوق هي نؤلعشاع ريبخ هلا إف باوصلاو 520000 |ييكحأو ع زف نمىأ ىفوك ( عزفنه

 صالخالال.ةو هتلاالاهلاال نأ ةداهش ىه و صال الاة ملكت ىأ 6 ةنسملاب ءاح نم ف رهو ةدشلا ظرف كك

 1 اعنا لاق هك اند ريخهلف #9 لحب و نعمل اهلع 508 لقو لما ىف عزف نم أر ناقل قرح
 2 .٠ 26 ب

3 

 نك

 1 لاو باوثااوهو ةمايقلامون ريخ داما ىلإ 9 نم هلدنا تدع ريدا ىل ىلا لصيف نيو ريغبو ل-ةناوام

 لقوهتلاالاهلا ال نم ريخ ”ىشال هنالالق ناعالا نم ريخ وش هن وكي نمامأ باذعا نم فدك ( 01
 3 اناوضر صال_خالاو ناعالا ءازحو ةنحلاو باوثل|تاعاطل اولاعالا ءازحوه . 0 ريكو نلفو

 مه 2

 2 اولا هللاداطعأ فاعضالا امد ريخ ىعمل قو 0 هللا نهناوض روهلوقادللا رطظالاو )ن رونمأ كمال ءو دارملا

 فيعضتلاو دعلا هأ جمس هدا نال ايفان 0 هسفنو را عملا
 مهوؤ# ىلاعآو كر رام برئال ]ءضش هم

 نمو تاون" قير عزففهلبق لاق دقو انهعزفلا أ نيكد تف ناف46 نونمآ ذئمو وب عزف نم : ديلا ؟مداودشسافا هلودقكا

 ل اره (ةليسلاماج نمو ١

 5 احمد لوه وعن ةدشب ساسحالادنعدح ًاهنعولالاموه لوالاعز فلاناتلقءضرالا 0
 | قوخاوهفىاثلا عزفلااماذ هيلا ررضلا كلذ ل وصو نهي نسا ناك او ةمم هه وبعءر ) | مههوحو)ترقل (ل 43(

 1 6 8 سا ب ل

 ةن«كفن الف لاوهالاةدهاشم دنع بعرلا نمناسنالا قد: امامأو هنم نونمآ مهف نات | تيك لاق ( راتلاهىف
 أ ين ه أ ةعقلاا 3 |

 هجولب ربع 4 رانلافمههوجو تكف 9» كرشلاب ف هةر ءاجن مو 35 ذحأ و ع لدرلا

 ادلع كيس أ ىف مسؤر ىلع اوقلا ىا

 108 نو 1 بخ هنأ) قلخلا نم ('ىش لك 0 أ ىذلا) هقلح هللا لمفاذه ( هللا عنص )
 1 و) اهليق نموابنم هلكءربخن (ارمريخ هلف امءاصلخهللاالا هلا الب ةمايشلا مون ءاح نم(ةنسملايءاح نم )رسشل ورينا

 هوحو) تبلق(تبكم) هللاب كرشلاب(ةئيسلابءاجنمو)رانلا تقرطأ اذا ب اذعااو عزفل|نمنونمآ مهو(نونمآ ذئموب



 ) هللاءاش ٠ نمالا ( نوةعصل نيح لوالاةكفتلا دنع مهعزف دار دا 0 ككاو هتوبثو ع زفلا 5 قع نر هال ا

 كلمو لق ارَسا وو 1 ل ةنوس ل ليااكبمو لد ريح 62 "رح هاول اكوا نسبتها

 مة ومالسلا لع توما 383
 ع رمال 2 7 تش ٠ ناب ل رشالثا 6 4 هتلاءاش نمالا 9 7 هعوقو ققحملا 0 هنع ربعو :لرمأل

 | ةلحو ةنزحلاو روحلا ليقو لمارزعو لفارساو لس اكيمو ليدبج مه لبق هلق

 ءام دارملا لءلو ةيمقعص هلال مالسلاهيلع ىسوم ليقو ءادهشلا لبقو شوملا |
 ةزج 0 رقو هسحأ كانو ادن ةساثلا ةحفنل ادمب فقوملا نورضاح هوت 1 لكو##

 اىرأ ةو نب رغاص## نب رخادؤ لكل | ظفا دي وت ىلع هانا ”ىرقو لعفلا ىلع هوتاصفحو ١ ا

 46 باسلا سحر ىهو ذي اماكن ف ةتباث 6 ةدماح اهيسح لابخلا ىرتو نرد ا

 ا داكتالدحاو ثعموف دا اذا راكلامارح الان ال كلذو ةعرسلاىف
1 

| 
 ِِء 0 ا

 نأ ةررهروأ ىور 3 هللاعاش .٠ نمالا 2 تاكو ل مايقلا ةعقلو قءصلا 0 ١

 رولا لدقو ءانيدلا

 شرعءلاةلجورانل اذن زخو 1

 مالسلا هيلع ىسوم مذ

 هإكثمو 5م قص هنال

 ٌقعصف روصلاق حسو 1

 قندو تاودعتلا قرد

 هللا ا[ نمالا ضرالا

 2000 >يكتا 4 3 ةقسحس هع تفتتح

5 
 أ
َ 

 هع هللا ىذر رياح نعو 8

 ا
1 

1 
: 

ٍ 

1 

 -- وةزج(ه قؤبالكو 9 نودلقتم ءاديذشلا مهلاق هللا ء اشئدالا كك هلو ٠ ص 0 و 4 ع هللا ىلص ى :

 مهماا لصيأل مهب ردذع ل مال ءادهشلا# مه سا.يعنء1لاقو شرعاا لوح 9 ا مهريغموت ] ف ةادو

 لاح 38 ,تاد ) هويت . ٍإ 1 ةهالا ةخفنل ادب قبسالف لئارنعوليفارساو لمئاكيمو ليربج ىنعي لبقو عزفلا

 ىنعمو نيرغاص ىأ ١ لوقمث هسفنذخأف ليفارسا سفنذخ توملا كلل لوقب ىلاعتمتلانا ىوربو ةعبرالا |[

 ) مارك الاو لالخلا اذا تمااعتو تكرابت ىبر كناهه- لوقف توملا كلءاب قينه

 لماكم سفند> لوقف توملا كلهو لماكيمو ليرب> قب 3 قابلا كهحو

 ١ ىبر كناغ- لوقف قلخ نم قب نه لوقيف ميلفملا دوطلاك عقبف 11 دخأتق

 ا
 فتوملا,ممروضح نامالا :

 ع

 ا

 سلا ما اي 2 ١ نيسلا متنب( اهشحتلابملا ١

 ا
1 

 ع

 هسحاأ ىلا م6 ىودجتو 1

 ىرتو ) هلمهداقنا ىلاعت
 ْ لوقيف توت تاوملا كلما تهلوقيف توملا كلمو ليريح قب تيلاعتو تانك |

 مداعو اعودبزبو ةزج و ىاش
 نملاح م ريغ اهركنو

 ةمقاو ( كر

 1 قابلا مئادلا كهحوقب مارك الاو لالا اذاب تنلاعتو تكد لوةيف قب ند ليربحاب |

 قف ادخاس مقنف كتوهنفهسإل ليربحاب هللا]وقنف.ىنافلا تملا ليربحو ا
 ظ :

 1 باراظلانه برظ ىلع ميظعلا دوطلا ل اضغك لماكيم ىلع هقلغ لضفنا ىوريف

 1 أ هيحاد

: 

 555 دك عدكم ١
 5 00 1 ا م 2 0 5 ليريح دز 0 يق شرعلا ةلج ةعرالا ءالؤه عم قب هناىورت

 ه1 حارإب خاداه م قا
 00 1 1 8 ٌ كرات هلل هلال ان قم ملاذاف توملا كام حورمم شرعلا ةلجس حاورأ ل

 هب وصب رع رع ا 1 3 0 0 ٍِ 5 :

 تاق رروظت 1 هبيجئالف مويلا كلملا نم رابلاان أ هللالوش مث باتكلل لولا ىطك ءام-لا ىوط ىلاعتو

 ىنءملاو ناسلا نع لثم ىأ 1 3 و 2 م 4 0 9 1 !١ ٠ . "٠ .تلازض هللالؤ_ءكرذا ةريرغ نأ 2 (ق ) راهقلا كحاولادنل ىلاك هلا

 ١
 قم 00-6 ١ مال : م 35 ملاذ 7 0 و 0
 قولا تيارذأ كلا كف 4 ا |ءاش ْن الاضرالا ف ندوتاو“ اى ىندى فروصلاق 2 لاق م 2

 ْ سام ل را ا ىردأ الف شرع أ مكاوق 49 0 ةعاشدخا ىسءوماذاف 527 مفر نم و 5 8

 له اي با دحلاو ناكم ! لة ته نس ساو ند ريخان أ لاقنمهو ا[ هنأز عفرمأ لد و نع هللا ىنتتسا نك نك

 مقاوم الوقار | ىلامت هلوقو © ةينابزلاو كلامو :نوكلاو ناوضر مه.هتلاىئثتسا نيذلا ليقو بدك
 هللاءاش ٠م الا هالك 11 5 ع , ِع ع ١ ع 1 0 3 ١
 ل ١ ا ىأ * نيرخاد 8 ءذاح ىأ6# هونأ 98 توملادعب اوحآ نيذلالكوىأ © لكو ا

 ا

 0000 5 "0 سا .زعإ 0ك ل "م 5 5 0 ]يريد ءاععلا هأ ن ْ ع .
 "0 0 6 ىهوالم ةفقاو ةعاقىا ةدهاح ام ب لارقنا ىرتو ٠ از ىلاعت هلوق # نال 0

1 

0 

 كلمول افا رساو رس ه ا[

 ٠ 0 : لكنا كلذو اب ىوستفا ضرالا ىلع 3 ” تح باهل اريدس ريست أ باحتلال
 ٌى نونوع ل مماق تو“ 5

 نب.عاصةمايقلاءو ون هللا ل نو 17 راد ا طعرالا لف ارو معا (لكر) كنس نون شوك 5 ىلوالا ةغفنلا

 اريسريستءاوهلاق 1 ناييعتلا رع رع ىهو )ةرق :ىمةنك اس (ةدهاح اس 0 ىلوالاة غن فد اب( ل ايلا ىرئثو ( نيليلذ



 ا ا
, 0 

1 7 
 ذك ًالاقهناك لاللواولا ( ا!ءاراوطر < ملو) لس روعتللا (ىإك 011 ) اًذيدج ىلاغت دا

 0 اذانغأ) بدل كانو قيدصتلابةةيقحا_ما و اهبنكي عملا ة نس ىدؤيرظنالو ركف ريغنم ىأرلا ئداب

 ركب ىأ ( نوقطنال مف ارد أع مولع لوقلا عقوو ( اًثبع اوةاحتمل مكناف امذ كا 9 ثرح ) نول_معت

 (”ثدف هللاتاا'#بيدكتلا يي هو؟ 5س وهو مث ( نورشءلاءْزلا ١ بيس دوعوملا بادعلا

 هلوقك راذتعالاو قطنلا

 ملا ( نوقطنال موناده

 اونكسيل لدالا انلعحانااورب
 لاح ( ارصيم راهلاو هيف

 راامال راصبالا لمح
 لباقتلاو هاهال وهو

 ديغىأرلا ىداب 1 منك د كلوا !| هي الع اهدا 7 71 منبذكأل اقوم |

 00!!! وأ بيدكلاو أ قيدتصتلاب ةقمقح اهناو اههتكب مكلع ط < ارظناهيف نيرظان
 1 نمت منك اذاممأ 9 قه اهققعل نآهذالا ءاقلا 2 اهب ا محام '

 ذاف لو م بيدكتلاريغ اول_هش ملذا ت كتل رهو كلذدعب هنولوعلا من 1 8 ىأ ا

 وهو دوءوملابا اذعلا مهب ل كونا مو و 98 كلذريغان :امْفاولوَش نا نور

 © نوتطدال مهفؤط هللا تايآب بيدكتلاوهو مهم (ظبيسب 6| ولظاو 9و كلذ دعب ر اناره 000000
 ! ةكطازنوحم ىل | مهدشربو د.>و) :لا مه 1 قة ]و «اورب لأب باذعلاب مهلغشل راانتعان ] اوريصيلل ارضع س1

 نوكيال هتاذب نيدتم ريغ صوص هجو ىلع ةذللاو رونلا بقاعت نال لسرلاة بو ا يساكملافىلقتلا قرطدنق

 لادباىلع ردق ةدحاو ةدامىف رونلاب ةلْظلالادبا ىلع ردق نه ناو ةرهاق ةردقالا | تايآل كلذىف نا (

 هلعل هشام بابسا نماببسهيفاورصيبل راها! لح نمناونادبالا داومىف ةارحلاب ت وملا نوةدصا ( نونهؤي موقل

 ههيفاوتكسيل لدالااةلءجاتا ل# مهداعمو مهشاعم ف مهحلاصم - طانم وهاع لخنال | ىلع ليلدهيفو نوربتعيف

 راصبالا لعجييفغلو ةددقا 0 هلصا ناذ هي ارصيم راهنلاو## رارقلاو مونلا اول انمعنال تلا

 «نونمؤي موقل تايآل كلذوفناإل امنع كفنبال ثيح اهيلع لوعجلاهلاوحا نمالاح | داسااد للا ناجل
 ليثعهنا لقونرقلاوأر وصلا ىف #روصلاىف فني موي وه ةئالثلا رومالا ىلع اهتلالدل ايدل مهخابل انك
 و : ' رق يا 10 1 لج مل 0 اا و _ظعبل
 «ضرالا ف نموت اوما ىف نمعزففؤ# قولا ىف مفناذا شرما ثاعبناب ىتوملا ثاعبنال 0

 2 تت دعا شب 0 و الماو 0 72-6 لباثب -

 مظاهر عد قحاهوذرعت ملوىأ# اطعارباوطيحت موني, متبذك أ قف مهل ىلاعتدتلا# لاقل ١ ىاوت نم كاذدنع دءالو
 .ملواج نيملاعريغ ىنإب ايم نك لي ةوامفاو ركفتن لل نيد ىأ # نول معئ مك اذام هذهف انو 5, ملاذاف باقعو

 ه«اوملظاع 1 وىأ# ل وقلاعقوو لف نيلهاحام متتكل با ”قاور 1 فرخ راد رم دي الفرادلا

 8 انامجانااورب ملأ ةموتخم مههاوفأن ,البقو هس ىأ «نوقلطلال مه اوك رشأاع ىأ | ( مونو)با ةءلاو باوثال

 ليلد ةيآلاىفو هيفرصبب ًايضمىأ 46 ارصبم راهنلاو هيفاوتكسيل ليللا ف انقلخاناىا ١ ىف 3 ) موي رك ذاو

 ال02 رداق ءانض ةملظااو ةملظ ءانضلا باقت ىلع رداقلانال توملادعب ثعبلا ىلع | عجوأ نرةوهو(روصلا
 2 نوريتعف ن ( وةدصي ىأ 46 نلوثمو 2 موقل تأب 5 كلذؤنا 8ت ولادعب ةداعإلا : ليفا رسأ مئاسلاو ة كرو
 2 58 زفف 00 | هيلع

 را نمو تاوملا ىف
 روصلا نسما لاق لفارسا هيف 3 0 هوه 3 روصلاىف ء معني ذل م و ف ىلاعت هأود ا ا(

 + مايصف داسحالاق بهذدتف هيف 8 فني مث ُك رقلاىف م حاورالانا همالك ىنءمو كر كا |

 ىنمملاو اوتامىأ. ب 2« ضرالا نمو تاوعع !!ىف نم ف 2 قس 3 2 * و 0 داسحالا |

 هدف تاكعن غرذل# رودلاق لئفارسا 3 لو اونوع نامل لا ل م1 اع قليلا

 رع ىل-ع عزف ريتخا

 هل هللا ( لاق ) اوعقتجا

 | مهتك (قااخنكأ)
 ) انةكلا و ( تولت متتك اذامأ ) ىنم تسيل اهنا اولعتملو متدحج لوقب ( العا, اوطدح ىملو ) ىلوسرو

 ١ (نوقطنال موف ذ) مهكر شو مهر ,ةكب(اولظ اعزب ا دعلاو طعشلاب ( مهياع ١ لوقلاب>و 5 | وقلا غقوو 0 كربلاو

 (نا)مهشياعملاباطمائيضم ( ارصيم زاجل وهب 9 اورقتسيل (اونكش دل اكن (ليللاانلعحان 0 8 رافك ( اوربموأ)

 ةعزق) توملاةذف: ىهو ( روصلاىف م 2 20 ١ نوقدصي (نونمؤي موقل) كافل ل( تيا ال )مهانل عفاف

 0 تر الاى هوز دكعالملاوم( قارا



ٍ 

 ىه( مهل 5 ٌْ
 ا ا 0 نزقو لبق نذأو رزنخ نيعوروت سار'اهل لثقو ناحل

 ا مآ - 6:١ ر- نيبامو وربعإ فخو شبك بنذوةأ
1 

 05 ل 6 هلكت 2 مارش طادعمملا عب هللا ىل 3 ةمردح لدد علا مظعا نم ا

 رئاكل امنا ىف مافتابودهجو ضد فءاضساة كل ع نمّؤملا روعسم ىف اصعلابت 8 مال لاو ا ا

 اهنافاهلانوحأ رئاسو اهجورخ ه6 انناي ًاباوناك سانلانأ ف هيحودوسف ءادوسة تكلا |

ْ 
 أ
| 
 ظ
 ظ

 رالاف دح ىلع جيقلاب سان ١١نا نودوكلاأر ةوءاهماكوأ اهحورخ ةلعوأ هللا لوقلا

 ج وفللناس 3 اكان 1 بذكي نما ةمايقلام وب ىنعي 4 احوفةما لكم رشح موبو#

 رشا ىلا # اًواحاذا تح # مهفا رطادعابتو مهددع ةرثك نع ةرابع وهو

 نبا نعو هذه ىاصع عرق مهيسنل ةبادلانالاقو مرو هوءاصعب افصلا ع رقلاق هنا

 ىلان عة نلاوعو ىنعملا ن 00000 ساننلاو عج ةليا ةبادلا جرت لاق رع

 سشب لاق قر هللا ىلص 1

 نبا نع ىودو نيقفاذلا نيبنم اهعم تاخرص ثالث خرصت اذا هنمج رض لاق
 ل ذأ اهتذأو ريزنخ نيع اهنعوروت سأر اهسأر لاقف ةباذلإف ضو هناي را

 نع ىورو ضرالاىف اهالجرو باممتلا اهسأر سمتفدابجأ بعشنم ةبادلا جرت |[
 نكلو بذاهل ٍةباس تسل لاةلع |

 نوتتوبال نآرقلاو دمع اوناك ةكم لهأنا اهآرنم ريختف ريطلا "قاتكهقاخ |||

 اونمؤيمل منا ةكم لهأ نع سانلا ربك « ن واقوبال انتاي اب اوناك سانلا نا 6 ىلاعت

 ىزوملا نءالاقو ح حر اوهو ماكل نم ماللا فرفح هب رهملكت " ىرقو ثعبلاو نآرقااب

 اوعمتح ىَدَحل مهرخآ ىل اع مهلوأ سد أ 3 نوعز وب مهف انتايآب تذكر نم

 - ام نك © اًواحاذا ىتحو# . رانلا ىلا اوتاس

 مهيأ و 1 سدد لوق( نوءزوب مهف) انلوسرواناتكب (انناإا اب بكي نع ةعاج (احوف 0

' 

عاهعموج رختاهناىورو مهماكت 'ىرقذام كلا نم
 1 ةالزش ءااامهل ةناولس متاخو ىسوهاص

 ١ اهتاكحوااهلوق ىنممةياكحوهو نون :ةش ال6 نونة ونال #9 نآ رقلأ ل.ةوىلاعت هللا تايآ نم

 نايدالان الطب مهملكتو أ 1

 // لماش نرق لكل هاو ىنن لك ةمازال ضيعتل ىلوالا نمو نيبذكم اعوف ىأ |
 / اوقحالتيل مهرخلآ ىلع مهلوا سدحم  نوعزوب مهف #9 نيبذكملاو نيقدصلل |

 ىأ نا ا فدح ىلع |!

 1 سايعن |نع ىورور فاك هش عنب نتكتو ءادوسة تكن هشعلبب تع رئاكلااماو ْ هع جم .٠ .٠ 58 .٠ ٍِء 0

 ا راسو لحر هحواههحو بهو لاقو ةيحلاها

 كارلا ام لوقت لقو رفاك اذه 15 اذهلوقت ل مجد مالكب ىأ #0 مهملكت 0 |

 | ماكتون 'مؤملا كت لمت كلذ لكل اقف مهماكتو مهملكتتي ةلامذه. نع ساب ءنا لئس

 ا ةعاج نرقلكنم 0 ىأ  اجوفتمأ ل ركن م سثع موبو 98 ىلاعت 0 ذاكلا

 شررو بغرو مئاوق عبرأ اهلو .براهاموشالوبااط اهك رسال اعارذ نوتساهاوط تك هناك
 037 35 ع

 ةرصاخورع نوودنسال

 اًمصلا٠ نم [ 5 ارد رد ردع 1 لقاترو

 و هحرلاب 1

 ع -

 نونقوبالىأ ( رولا
 اهحورخ نال جورب |

 الأ لوقو تابدلا ند

 ناملاظلا ىلع هللا ةضعا

 مالسالا ند "رقىوس اهلك

 اذهو ْن موه اذه اك

 لهسوفوكنأ مت 3 ةورفاك

 1 هديعونأبم 1

 رد عارفا راخارو [١
 ىنعملا نوكيو كلذ ةيادلا 1

 لوقل ةياكحوأانبرتايآب || هتلالوسراي كاذ ملو لبق !ئالثوأ نيتيصدانجأ بعشبعشلا
 2 كلذ دنع ىلاعت هللا |

 لاسقف ةعاسلا مايق كذا ||

 م م ا
 لكنه رمثحت مونو ) | بنذاهيئذورهةرصاخ امرصاخو رمتنولاولو دسأردص اهردصو ليأنرق امرقو

 . .٠ . . ٍِع .- ٍِع ام

 1 1 لاقورعن هللادبعنعو اعارذ رفعاتلا نياصقم لك نيب ريعب ماوق اهعاوقو شك ا

 لكنم عمجت مويرك ذاو | 00 ْ
 ىأ 0 .ه.:لن ( احوف

 نء) ةسعز مثالا نم ع

 نيبتلنم ( بنكب
 اًضاس أ ىلع ةلزنملا (انتاي ,)
 ا نوعزو مهش ا

 قدح مه 0 ع مهاوأ

 لإ نوقاس

 كضو ا طود

 اذكوددعلا ةرثكنعةرابع

 مقا ان ء ةرايع جوفلا

 (اقأسلذا قخ):و كلا
 باسكلا فقوم اورضدح

 مث اوعمت#

 ( نونقوبال ا لاشو نأ رقااو 1-3 هلاعاتا] 1[ ع :انيدتاا ( ن1 [اوتاكس الانا مهملكلا

 نيد لهأ لكم ) ةمأل كرم ريدطل)ا ةمايقلا موبوهو (مونو) مهحر جنو مم رمضأ ءاسلا بط تاركذأو نوةدصي '

 ) اًواحاذا ىدح ) مه م هرخآ ىل ىلع



 الا كءعاوسا ىدج ام ىأ

 نوئمؤي مها هللا |[ ١ ذا ىلع
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 نوصل 7 نوخ لا

 ةهدحو يسانم لب هلوق نم

 لوقلا مقو اذاو) هلاصلاخ

 | ا هولوقلا ىتعم ىمع ”(مملع
| 

 ودعواموهولوقلاب

 هعوةوو با اذعلاو ةعاسلا

 ةقراشم كا رملاو هلوصح

 يطارشا روهظو ةعاسلا 1
-_ 

 عفش 0 نيد وو

 نمذبإ - رولات م رخا)

5 : 

 اذاو ١ ديحوتلاو ةدايعلاب

 َن وسم يهب

 1 اعل 0

 د

 وا 3 ماع لوقلاعقو اذاو ف 0 هقديجأو لإ نطل هي نولسم يف 0

 || ماقزعا

 ا مهل
 / نيب

 اصع ىعو ةورااوافصلا

 5 اهددلاشو ىدبوم

 قسوع

ْ 
 | مست براه امتوشنلو باطلا اهكردي نأ شرور وتاذةعلاهسأ راهنمج ركام |
 ل 2 قرد تكلا 0 كرتتف نم مؤللاام افا زا مد 7 ١
 ا

 2 دك تعهد صح ص هن ن2 سس

 مع

 « نورشعلاءزجلا )
 مكسور ح موس وهمس سمس تمسح هس جيإ سس

 ااه 0 ضرالان 8 ةبادمهل انح رخا : بادعلاو ثعبلا 8 - اودعو وأ امم وهو 0

7: 2 
 اع )0 اللا لدم جداد ناز ,ذنوةس اهلوط ناد هنا

 لاقف اهحرخع ءءء مالسلاو ةذاصلا هيلع ذأ ىورو نلاط اهكرد الو براه

 1 - واذا ديف مملعلوقلا عقواذاوؤ# ىلامتلوق ف نوصاخع ىأ# نوم هذ و

 1 موفو رعملابا وسمح أي مل مهنا كلذ وميلعة جحا تبجو واذا لق و ماعدا بضغاذ البق وباذعلا |

 انحرخاؤإ# ةعاسلامامق لبق نامزلارخ 1 ف كلذو مهحالص ج جر: ملاذال ةوركنملانءاوهنن

 لاعالابا ورداب لاق هسو هيلع هللا ىلص هللا لوس هىبأن 0 06 ضرالان ,هةباد مهل

 1 كدحأ ةصيوخو ةبادلاو لاح دلاو ناخدلاو ام - رغم نه ن ريع ع ولط تس لبق |

 هللا لص هللالو تر تعم“ لاق ا ورع نب ا نع 2م ١ هيام علو

 ةبادلا جورخو اهبرغم نم ن رسعشلا عولط احورخ 472 لا ل لوب !سو هيلع

 برع ىأن ءاءاس رقاهرثأ ىلع ىرخدالاف اهيحاص ل مق تناكامع 0 مد ساتلا ىلع

 ... ايتو اا لا يعمو ةباد جر 2 2 هلع هللا ىلع هللا ل وسر لاق لاق

 رناةرير

 لوقيف نوعمتجم' قا لحأ نا ىت ا
 ىوغبلا ىور و#نسح ثيدحلاق و ىذمرتلا هجرخأأ رفاكاي اذهلوقو نم ٌوهاياذه
 ا  رحخأ رهدإا نم تاحرخ ثالئةبادلل ن وكي لاق إسو هيلع هللا لص ىننلا نع ىداعل | نعمدانساي

 < مث ةكم ىنعي ةيرقلااهركذ لخديال هتيدابلاب اهركذ وشفيف نيلا ىصقاب اجورخ
 هركذ لخديو ةيدابلاب اهركذوشغيف ةكمنمابس رق ىرخأةجرخ جرت 5 ذايوطانامز

 اهمركأو ةمرح هللا ىلع دجاسملا .ظعأ ىف اموب
 ٌرِعلاَق اذك وندتو وندن دجسملا ةيحانىف ىهوالا مهعرن مل ماركا دجحمسملا ىتس هللا |

 ان ره طسو ىف جراخلا نيع نع موزخم ىت باب ىلا دوسالا نكرلا نيب امو |
 جرت تااؤرك ١ 8 اوقع ةياصع اهل سو امنع سانلا ض

 < مكأ خاب رئاكلا تأ مطخنو نهؤملادحو و ولف

 سانلا انيب مث ةكم ىنعي ةيرقلا

 | ةيردلابحاوكلا 0 مههوحو تا 0 0

 | مول لد جرلا نا ىتح براه اهزح# الو بلاط اهكردال ضرالا ىف تلو م

 | ةكوب اهيلع ليقف ىلصت نآلا نالفاي لوقف هفلخ نم ةسأتق ةالصلاب اهم ذوعنف |

 | نوكرتشيو مهر مرافسأىف نورصطصيو ء
 ١ دانسايو 6 رفاكاب ابرق رفاكلل و نم ؤماي نمؤحلل لاستق ع نم ْوملا نم رفئاكلا فرعإ لاومالاق ا

 هرايدف سانلا روان ههجويىف همدتق

 ٠ هللا لوسراي تلق ةبادلا كك هيلع هللا لص هللا ل لوسر ل ناعلا نب 00 نع ى واعمل |

 | | همسو تبلاب فوطي ىلع امثينق هللا ىلع ُة همر 5-5 دحاسملا مظعأ ن نم لاق ج م نب .أنم

 | لوأافصلا نم ةبادلا جرخو ىسملا ىليام افص هاا 5 برطشتا نوم كل

| 



 رقلالزادقو اضءب مهضعب نءاىتح ريك ءارشاىف مهني عقوو ابازحا هع 1 1 . د 0 : او رككلا
 رقلاناو ( 317 ) ىراشتلاو دولا نزلا 1 هباوددلا

 ,مذلأق 2 000 هك > مج همك أر قن ةءارقهيلعلددو 00 ركحمواا وااع 7 5 0 يس لدعلابآل

 اوفصناول هيف اوفاتخاام ناءدن أ

 : نمآو منه فصنأ 5 0 نينم و ءللل ةجر رو قدهل ( 3

 ىضشالهنال هلدعب ( همكحم ) هيرفكنمو نآر قلاب نمآ ع نم نيب( مهني ىغش كن.رذا) م

 ( ميلعلا ) هؤاضقد

 لك وتلاب ءسح ا ( هللا ىلع لكوتف) نيقحغا نبب ومها لضفلاب م ءلعلا نياطملا ن و ةماقا قزم مزعلاو أهم لع ىدش ن ع وهلى غش 1

 لع 3 كنا) 9 .6 ا 3 7-1 ند لاءاد ءاب اا ما ةلقوهللا د

 ١ ىدهل هلاو 32 معيسملاو رئعو را ا 2 1 لا 0 هءزتتلاو هيب كقلاك 2
 ْ هلك و ل |ارساىنب نيب # مهني ىضقب كءرنا 94 هبنوعفتتملا ,هناف 46 نيزمؤنلل

 ذاف # ز ززءااوهو 3 همك "ى ”ىرق هنا هيلع لدبو ها قىطاوهو هب رك ع ا

 لامتالو ه# هللا ىلع لكوتف 3 مكحو هرذ ىضتقام ةقرقح #« ململا ف ءؤاضق درب ٠

 .م> لاي حاصو *# نيمملا قا ىلع كنا 2 مهآاداعع

 نع هعمط عطق هنا ثيح ند لكوتلاب ىعالل رخآ ل ءلعت 6 ٍدوملا ممستال كنا
 يك مهيلع لام عادتماي مهعافتا مدع ىوملب اوهش اغا و هه ار 0 م 2اشم

 5 رص و هلل اظم قدرتنا ف ُ

 ىف مهءاعسا ناذ 6 نيريدم اولو اذا ءاعدلا ملا عمستالو 9 هلق مدلاب اوهبش

 م تناامو ءاعدلامصلا عمسالو ري نا 0 0 02 نانا

 نأ 0 ملا تناامو هرج ا 'ئدلاالا لاض كال هيأ ديلا مهلذل

 0 نا قمتم لوو ىو نآر | ىندي # هناو» هيف | ا ناي

 ا 0 كى # دم ايقلاموي ندلافف ف نيفان دا مكحو مهني ل صغب ىأ 6 مهني

 هيلع الف مهلاوتئاأ « هللا ف سعأ هادربال ىذلا منتمملا # زي زءلاوهو

 0 قع نيبلا أ نيملا قطا لعكلا د 0 1 هللا ىلع لكوتف ف اهنم

 4 نيرو ناو اذ ءاعدلا مصلا عمتالو و را .اذكلا مهو بولقل|ىنوم ىنعي# ىوملا

 اة وأ للك] اوم اود عمال مصالاو نيربدم ىتءمام تاقنافهنيضرعم أ

 مهش ىأ توصلا عفرب عهشدق |رضاح ناكاذا مصالا نا ليقو ةغاايمو ديك و

 تنااكدنلا نوعدياع يهناعا طر مَ مها 3 5 ها ىنعمو مهشب ملو 1و معا لىلواذاف ةراغألا

  ىدلاععو اكو ةعاف*ىلا لدسال ئذلا

 ا ىدهلان ع ةناذاعأ نم دشر 0 تنأام هائءم 0 8 مهتاذاض

 نءىمعلا ىداه تنأامو # 7 تر معسل

 03 نا 4 ناع الا نع هبلق

 هللا نمدنأ نآر قلاب دس نمالا ا دا 1 ند نمالا عع

8 

 5 ع

 ظ
 ظ

 د كذك هللالعيف وه نم اننا نمؤي نمالا ع كءادعما ئدام ىا 4 مسا

 م

 | مدلاب قا

 هناي لكوتلا للعو (نييملا 4 لل 0 ١ قدا

 نيدلاوهو 2 انالا قحلا لع

 1 هب قاعتال ذل مضاولا |

 بدحاصنا ناس هقو عل

 ا
 عمال كن كنا 1( هن رمصمب و 3

 ءاعدلا مصلا عمستالو ىتوملا
 ا امونير , دماولو اذأ

 ( مماالض نع

 نوععسلام نودبالاوناك 0

 قيمعلا داع

 ىوملابا وعش نوعفتلا هنالو 0

 ساوملا ح ل

 مغ ف قع نب دل

 ثءرح ىمك !ابو نودع ذاق

 دنع قيارطلا نولخ
 منع كلذ عزنا دحا 3

 اللا ءارصب ةاده مهلعجو 1

 مصل !لاح دك | مث ىلاءتهتلا

 00 اخ هلوش

 عال ء دعاس اذا هنال

 ناك اريده هنع ىلوت ناب

 الو هنوص كاردانع كعبأ

 ل تناامو مورا

 ناز ةز> مورلاىف اذكو

 (انتاب اب نمؤي نمالا مست

 ا ءاعمللا ىلك دويعح : (نب 1 :هولل) باذعاا ع نم 5-5 أ الضلا نم ا 1 أ ا ,) نوفلاخ نيدلا قدا

 م (مياماا) مب هن ىقنل 16 1 زءااوهو) ةمان هلا 0 5 ضق 2 !| نيب ) مه يشق كيرالا رقلاو

 بواقلاب( وملاعمستال) دم (كن )١ مالسالا وهو رها_ظلا نيدلا ىلع (نيبملا قا ىلعكنا هللا ىلع) دحماب (لكوتف) مهتبوقعبو
 (نيريدم) اوذ نعأ (اولو اذا زىدهلاو ىلا لاكن وعد( ءاعدلا )ماصتملا لاشوب واقلاب( مصلا عم منال 0

 نمؤإ نم اللا ْ كنوعد ع ملام ( عت ما ىديلاىلا 0 ل ص نع ىمعل | ىداوم 0 دمعي (تن ًالمو) ىدهلاو 0 قلاع

 اناو_سرواناةكب(انتاب اب
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 "نوع ىدل حا :مكأ فدرنوكينأ لدار كال زان باذعاانا (نيتداص م:؟ "ناز تانك فعل اما

 مالوىف ءانااك دكأتل ماللا تدنز ,5 ردن 0 باددودو هضعب مكفدر اك ئدع مهل ل.ةذ 0 باذعلا

 ! اقوسو لماو ىدعو كفو م 5 هاتعدو مل 1 فنا مكلاندو# | مال ايبىدش لت ىءد 0 وأ كلما لا

 ادد أ (للغنوذل كنرزاو 00 دعو ىرح كلذ ىلف هدحو مالا قدم 0 دولا ءاولاادع

 ”؟ترالودم ناي قدح نوفر هال ا ) نور يح ال مهرأكا 1 نكاو ١ بادعااي ةلحا املا هل كرك :,((سانلا ىلع )

 89 دح) ى 1 نك دام ملعل ع 6م 1 كر ناد ) 1 دارا و ا م مجال تاذعاا نولوعتسف

 ١ ءاغم/ 5 5

 طا نو رهظي (نونلعيا امو

0 

7 

 انك اتقي سدي مالاو كفل 3 1 3 ركل قدرت وكيلا ىسعلق لا 3داص 2 رى "5 ا 3 ١
 لوقلا 1 بتادعلاريخ ا سف اة

 ١ ىذلاضعب © هيفةغاوهو حملي“ ىرقو اند لثم اللاب ىدعي لعف ىنمم نعشم لعفلاوا
 مزجلاك كولملادءعاوم ىف فوسو لحاو ىسدعو ردنموب هل تاذع وهو هدأ واح« نو وا معتسلا

 هلنكلو مهااح كم منع تا

 33 اهب 5 1 ردد تى

 ْ دعو د نو عرسال مهتم ٌسحرلان اب اراعشاو ص راف ول ا راهظا هنوقلطي اعاواهب 0 نا 2

 0 هم نوئاعي نوف
 يب ومع ريحا سانلا ىلع فون كبير ن ناو 0 هدعوو للاعت هللادعو ىرح ل يلو و ا 3

 ,هرثك | نكلو © لضاوف ولوضف امهعجو لا ثذآلا ةلضافلأاو لضفلاو ىصاعملا ىل :

 | وهو مهدباكتو سو ةيلع
 هعوتو مهلهل نولمتسإ ل دو 1 ذأ 4 جيعتلا قدح نوفرعيال 7 نور 5 ال ا 5

 : 32 - كلذ ىلع مهب.فاعم

 هللا ىلص هللال وسر ةوادع

 ا : رثس ىأ تننك نم ءانلا مح عب“ ىرقو هيقكلام 3 : هرودص ٠ نكتام 55 كنر ناو ا 1

 1 | لاق نكت ”ىرقوهنوقعسإ

 ا هتنكأو قفل تننك

 ع 0 اهنأأب .٠

 نمامو) هتفخ اوهنرتساذا

 إ »© ضرالاو ءاىيسلاىف د ةساق نمامو 2 هءاع مهر زا: كيوادعنم 4 نونلعيامو 0

 1 ”وبيغبامل ناعما واذي وارلا ىف اك اك ةغاا. ا امهتفءاتلا و ديلا املا تافضاا نمامخ وامهيذ هقاخ

 ءاضقلاوأ والاداره اوهعلاطي ن 1 هشام نب 8 وأن يب#ك نييمباتكىف هاا | ةقاع د وةفاع قءاتلاك ' 1 1 ا

 1 ىالاضرالا وءاععنا قةساغ
 © نوفلت# ديف ه ىذلارثك ا ل كارسا ىنبىلع صّش نآرقلا اذهنا نك ١ قالا صر الاى دا بل
 0 0 1 ا حلا مس( نيم باتك

 هانعم لقو م 122 8 بر 5 خلع 6 فدر نوكينا ىدع لق نيقداص متتكنا ٍ

 هود ع ردد مو م كلذ مم 1 باذعاا ن م ى 3 وك نواعتست ىذلا ضب 0 مكفدر

 لج مل ثيح ةكم لأ ىلع ىنعي دا ء لضفوذل كبر ناو و لحو نع
 | نكنام لعل كير ناو ف كلذ ىأ 6 نور 4 ال مهرثك أ نكلو #8 باذعلاب مها

 || ا

|| 
|| 

١ 
 ةشاخ وة ىو بيق ||
 ا

|| 
 ( ةنفاعلا ىفءاتلاك امهيفءاتلاو ا

 ةسرلاامهرئاظن وةقاعلاو

 امماىف ةوعطنلاو ةحمبذلاو
 || سوه ِء لح هلال ءنم ىأ نوناءءامو# ىنخ ىأ 6 مهرود دوو كانط معلا :: هللا | دس اد 1 7 5 م 4 1 8 ودص

 | ءامسلا قوي تاغ 1 تاخر وحس م ل ا ةلج ىأ هك اع 55 تم |[ 0 ا 6 0 0 ا

0 3 ٠ | 
 ىىلع صقب نا رقلا ]ده نا 0 طظوفحلا حوالاىف ىعلب هي نييم داك ىنالا ن صضرالاو 2 الذات ه6 هوا لاك ةغلابملل

 ن1 كلذو ندلازعأو هىأ # نوفلت< هيفر ه ىذلار ك9 د مها نيس ىأ 3 ليمارس ||

 | نآرقلا لزق ضب لعمهضمب نمط ابازحأ اوراصن ,نياجت اوفلتخلا باتكلا لأ |
 رص اةطسسل هج 1 2 جم عج ل مب با اق :

 0 ناس 2 1 1 501 م( الما نم هيف ا ل الا زيملاو طظوفحلا ٍىللاق هتببأو

 او همت محملا قاؤقلطتتلا نوفل فرع ىذلا 7 نيم ىا ) لج رساى

 و ودتعلا اددش 0 :.هامو
١ 

 ه.دطاحأو هلاك دقوألا

 ا !ء ) نموذإ ('لضفونل ) دمعإب ( كب 11 تلازم (نولكتستو ذلاشمب) كل برق(مكل :رنوكينأ) بحاو هللا ن«ىسعو(ىسء)دإي مهل (لق) باذعلا 'ىحت نيقداصلا نهتنكن ا(نيقداص منكن ازدجمإب
 * مسوق ردت 3 5 كا نكتامإعيل ) داب( كن رناو )باذعلاريخأت (نوركشيالم ال هرثك أ نكلو )تاذعاا
 ل (طرالاو ءاملاق ) قخرس نم (ةماغنمامو) لاتقلاوكرمثااورفكلا نهنور ا( ننال وادعلاو
 0 )دك ايبلع ارق ىذلا (نآ 0000 ظوفحما- والاف بوتكمالا ( نيبمباتكىفالا ) ضرالاوءامسلا
 مخىذلا لك (نوفلتخهبف مهىذلاثكأ ا]ئراصتلاو دورلا لمارسا ىب ند( لفارشا



 ةءارث 5 قانا واذا ىنماهفتسالا فر ,حرب رك 52 دوق نع 0 1 واتوب رتتك ان اور فك نذل لاقو) كالهل

 ىهونود رض هيلع ل داماذا ىف لماعلاوهيفغل 1 هلل وه رقك لعل ادد 3 .ةءدوحجو راكتا دعب زاكنافاخ وةزجوم

 ريوملا او نعفج | اذا فكفدهلبق يف ل ءاداسال /امالو 5 نأ م مسالا 2م هع لوءفملاو لعا 0 نال :

 1 ريوملا ىلع فانع ان دانآ و تت املا لع ةياكشلا تيلع هنكل مما ء ايآ و يلوانتدق اب ابأرت 7 مول ن -ال مب لو مهلانا

 ان[ ورع ) ثعبلا ىأ 4 لذا ةروس 0 ملدا ١-3 2 ز- تكونا قر تى لوعفملا ْن
 دم لاق... اهم و -

 لق ن ا ) ت ساق نينتف امرأ ناكتا كلذ 17 أ عرس 0 امو كرادت ماو |

 مدق مسو هيلع هللا ىلص 1 ا 3 0 3
 421 , هيفنىف ةفلابم ريسفتلا نع بارضا هدعب امو مكهتلاىلع كاردالاب هلريسفتو مهروءثلا
 ان وانا و ني ىلع اذه انه [! ( هروءثاراكناو دروانوع اهنم مهنا لب ار 0 مهنا اهب مهروعش نا ىلع ةلالدو |

 انؤابآ و نح نينمؤملافو | لماعلاو ههمتل. ناببلاك # نوجر خل انا انؤابآوابارت اتكاذا اور فك نيذلالاقو ©

 دا لع لدن ادع لع ماللاوناوةزمهلا نم الك نال نو>رخال جرختوهو نوجر انا هلع لدا اذاىف |

 جا رخالاجار ,>الاب دارحلاو نادال ةفلايلل ةزمهلا ريركتو اهلبق ايف هلع نم ةعلام |

 0 ا 0 عفان ًارقوم ةاينلا ىلا ءانفلا لاح وأ ثاذخالا نم
 ( نيلوالا ريطاسأالا اذه [؟ :

 مهيذاكاو مهثيداحاالااذهام

 ضرالا ىف اوريس لق )

 ةبقاع ناك فك اورظناو

 ثعنل اوهزكنلاب دوصقأملا

 نم اذه 1 دل ريدخا 1 نينول نوحرتخ اا قانكلاو صاع نبا ًارقدأ

 . 9 نال ن< ىلع اذهمدقتو مالسلاهءلع د2 دعو لبقنه © ليقنم انؤابآو |

 الا اذه نا 5 2 ّمهالاىلا ارظن ثوعملا هدوصقملا) رخا ثبحو ثعلاوه ركاذلاب| ْ

 ةيقاع ناكفيك اورظناذ ضرالاىف اوريس ىلق ف رام“الاك ىهىتلا ©نيلوالاريطاسا | ا

 مهلبقنب انك لزناملث» مهب كزاي ناب فيوخو كيدكتلا لع مها كيد ه نيمر ملل

 ا 1 3 م نزخنالو ” 3 ,للا كرثىف نيئمؤملل اذطا 0 جلاب منع 0

 ١ داضلارسكي م .اًارقو ردص جر>ىف # 6*2 قضقن :كبالو 0 مهضا ىعاو مهببذكت ا

 , كيص## هللاناف مهركم نع 6 نوركعام 88 قيضرما ىا قدض "ئرقو نائل امهو |

 دوعوملا باذعلا 6 دعولا اذهىتم نولوقيو 88 سانلانم |

 م رخآ ىأ (نيمرجا

 مارحالا رك د ىفو نيرفاكلا

 دارت ىف نياسلاب فلا
 مدهدو ىلاعتهلوةك تار

 لا ءتدل وقع ام 5 م ميمو تناكذاو وب اقملاو باول 7 مامفاودعوامو ةرخ اللا |

 نمىك و لوح كا 2 واب وابا رثاد ا 0 6 وكر شم ى 2 اور ,غك نرذلا« لاقو ص أ

 لبق نم ىأ#« لب ,ةنعان قابآ و 0 : #9 ثعبلا ا هي اذه اندعو دقل ءاحأ انرويق 1

 الو ) اوقرغأ م ايطخ

 مما لحال ( مهلع نزحت
 اولسدناوإسإ لو كودش مل

 2( ندع ف نكمالو )

 (نورك< ام) ردص جرح

 ناف كل ك3 00

 ا «# نيلو هالا ريطاس الإ 00 أذهاما 2 3 اًذهنا # 8 و سيلوؤسو هيلع هللا لصد أ

 ةيقاع ناك ف .ك اورظناذ ضرالاىف او ديس لق قط اهوسكقلامهس ناو ا

 قبس نابالو و كح هسا !ايأ ب ميدكش ىأ 6 نع نرسل نا

 ع ولااذه ّىم نو وشو 5 ةكمباقماومستلا د عا نبت 2 0 م ن ورك م 1

 لاش سال ا نم ك وصح ! هللا ٌّط - 18-55-2014 تي ا _ د

 (ذعولاا دعو م نواوقي و )هنءارق رقوهو 110 2 )عب ةراااخ و ما 5 وهوا اقض "ىتلا قاث
 -_و

 روب نم( ةرعرض اللا قاآو )ايم 1 9 ( انك ام ردكم رافك ( اورفكئذلالاقو)ن ورا

 ثيداحأ( دي لعالم الا) دج راندمتىد | اذهام(ا ذهن از انل 1 نء(لبق نءانؤا قاب ون 0 نك ىذلا( اذهان دعودقل ١ نويك

 سار خآ ( نيمر لا ةبقاع ناك يك )اوريتعاف( اوراظناذ ضرالاىف ) اورفاس ( اوريس)ةكلهالدّاي (لقنياوالا

 داب كردص قيضتالو (قيضو نكتالو)كالهلابمهءلع نزحتالولاقبو اونمؤرملنا دمماي ( مهيلعز ز<الو )نيكرششلا

 م : ئذلا ) دعولا اذهىّتم نواوشو ) نوعنصيونولوش ان(نورككاف
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 ادلاىفام نولوشو لصتملاىفاك عسل ا قالدلاو بصنلا نوزيحو لصتملا ىرأ 0 ءانرتس لا نوري ثيىح

 انتل وراس ا
- 

 هبال لقلوَش ىلاعت هللاو ةيرفااهللا ىلع مظعأدقف دعىفامإهيهنا م عزنم اء هللاىخر هل

 ,عا_سو ةيلع هللا كد صهللالوسر ال1 نيد نكرشملا ف ت تلازَ ليد و هللاالا بنغلا ضرالاو تاومسلاق ند

 رمش ) نوم )قد( ن ,ايأ ) ر نول اعاام 000 و ةعاسلا تقو

 هلردا لياه دن تاعاك هديك افلا كر
 نم لهاكتو ىهتناغأ سس

 ِِء
 | ١
 ل

 اضفملاو ددزربو ىرصبو جم (كردال 5 5

 آت غداذدر ادتديدأو م يق مهريعئلر رادا لب لعتفا ىشعالا نع

 اخف ىأ ( ةرخآلاف 58 ب 5 -- انماكتان 0 نررشلاوو ا ل ادولا فل ادب درو ادلاق

 ١ / ناىئعملاو أهانئوم و ا

 هلماكتو ملا ماكتعسا بابسأ |
 تلح لف ةناك ةمامقلا ن ناب

 سود رع تاكو

 5و دإ ةكلذو نولعاح نوك اش
 هناا ١

 ا ارم هلباهنم كش ىف مهلب)

 ثالثتابارضالاو ( نوع ١
 ريركتو مهلاوحال ليزتت

 ع :

 مسا الوا مهفص و مهله

 تقو نورءثيال ثعلا

 ءايقلا نا نولحيال م6

 15 )ع 0 نوطبخي ماب يا

 ل

 اون. هلي رز دل اف د سصو ِ ع

 اسرع هعالمسم

 هر الل لسدلو ىملاوهو

 اذلف ءا 6 مهام 1

 نال نع نودزء هادع
 وها داو هاا تلا

 ريدتا انع معلم عدلا

 ةمءالم كح وو ركفتلاو

 0 سس سمو ك0 ا
 وهو ب الادده نرووصم

 0 مه راكناب 07

 مهل !عالدا سل انا 0 و اا ىلا هثهص دا عط مهل ءاعةفر عملا نم نكت او املا
-. 

 اناماذه ناكر راس ءأأ
 نوث 0 للا

_- 
 نم

 ص ا ىذلا هناا نعاوع واو 0 ثيح كلذو 5 زهلا ليس لع كلعامسانلا لهجال لوقتاك مهءامكم 2 و هاماكتو اعاا

 نا الضف كولسهلعملا

 نالترُملا ك تكاد ا

 1( قلخا ا ءءامو(نورعشيامو

 )ع 6_2 كعقرعل زنوكتال

 ادبي

 1 ىوتكسي ةعانقلا مون اوثعب اذا معا ند هللا نا ة كدب 5 ىعم 0 هو باقلا 1

 ج27 همعتاع جم م 0

 روصقلافةصوو م 2 ز2

 2 عساي مهفصو ا طلال ماو اهنوكسةفر رسما لالا مهدنع ناعد نوكيال مهلاعأ ء ازح تةووهوهنوك

 الوقت نم ىذو ىحا ئعكو ا "0 مو مكر عم ىلا 2 هاد ىذلا هولك هوا ودرع ن

 ا ذاحلا ولالا 5

 | نورعشيامو رف فرست لودوهوهو هقلخ نع اعلا ىل

 دع قلعت نم ضرالاو 0 نكلَو دأ ما الع

 واو ىلاعت هللا هنافا,مق

 ذأ 9 ا 5
 1 ريهتلاو ةزمهلا كك يرق ناو ى 7 |نم ه 37 نورنا 3 3 نودع نايا

 | قش كلذدكاو بيغلالع مهنع ىننامل 3 هر الأم م42 ع ءاردا لب 3 ةرفكلل لي

 | مهلع بابساهيف لماكتو ىهتناام نانيبوهنع بر أ نابديف غلاب ةلاحالاهل 11 وهاع ا

 ا ١١ كش مهل 0 ىغش اك هنولعال 6 0-5 كم انقلا 07 وهو تاب 3

 | اهتئالد نوكرديال © نوماهن» مهلب
 | مهعج ىلابسن ضرالاو تاوملا ىف نم نيكرشلا صتخاناو ادهو مهتريصب لذ

 رمد ند
 قف

 الذب + ةاناد ةيلع دجال عاق رب نكي ١ اياد

 ا

 | بارضالوالا 0لال طيزنت ثالثلا تابارسضالاو لكلا ىلاضءبلا لعق ا

 | كيت ةرخآآلا ىعاىف مهلع ماكتساب مهفصوو 2 تقوي روستلا وع

 ملاتك رداهاوق ند لحمضاو ىهتنا ىنمع كردا لد او

 | عطقنا ىتح عياتتو أع |ىدح عيان >:ىنمع كراد الب يل يجو ا

 | كرداأأىرق 0 ءقاول )ءافتاهاصاو كردار 0-0 0 1 افوش كرا 3 قم

 0 ذأ لبو كر كا ىلبو دار راداليو ك

 أ ًارقومدعتا اه دنع لا اهحاغامالةر

 اب كر 3 ١١ رك رم

 نموةكئالملامهوتاوع- 000000 نا

 0 اعدل لاا فت ىلاعتهللاو نوثءس ىتهنولعاالمدآ وش هو ضرالا ىف

 : لع مهنع طقسو ايندلا ف هواهجام وه ه# ةرخآآلاىف © مهلع قلو

 ىلاعت هلوةودو ايندلا فهنع اوعودهبف اوكشام اهوماءنيح ةرخآآلاىف
. 

 ءأ © اهنم

 7 1م ووش ىم عبو

0-0 
0 

3-08 1 

 0 د صرع لب لب #8 ةعاسلانم م كشىف موبلا مه ى

 3 ب 1 -

 ةرخ 5 داعلا ا 5
534 23 -َ 

7 

 الذل اكل نواوقب مماو وه ودنم غابأأ ِ م 2ع ناد لصو مهلع

 5 ءاتاذانالف وم كرادن نمكرادنو 56 رخ اك |هطاي» نسل ااه رسسفدق ومدعتاهدن ع ىلااهت اغ كلت

 رخل الانا ىلع عم !عممتج الوش ( رح الا مهلعكرادا لب) روبقلا جه نوثسس ىتم(نوثعس ناي

 : ) نوع 7 ةعاسلام امق | 0 محل لب ؛ ) ةعاسلا مايق 5 نم



 )0 رش 0 ىلعو ةزج

 ا - هللا عم هلأأ ظكلقد ثاهف فرصتلاو اهعاككم 6 رو

 ةددمامواليلقاركذن هءالا نورك دنىا##«نورك ذتاماللق 9 ةصاخلاو ةماعلا معتلا هذهب

 7 نأنأ هدف ءافلخا

 تامال وب موا ,كااوربلا تالظ ىف مكي ع نمأ 8 لاذلا فيفختتو ءاتلاب صفحو'

 قرطلا تاهبتشموأ ةسبالملا رححلاو ربلاىلا اهفاضا ىلادللا تالظ تالظلاو ضرالا

 ىنمي # هتحرىدب نيبارم#ب حايرلا لسرب نموماهب رانمالىتال ءامعو ءانَظ ةقن ةقيرطلاقن

 ةقبطلا نمةدعاصلا ةنخدالا ةدواعمحايرلا نوكتىف ىرثكآلا بيسلانا مصولو رطملا

 كاذل ةيلباقلاو ةيلعافلا بايسالانا كشالف ءاوهلا اهجيوكو اهرح راسكتالةذرابلا

 ١ كلذ لث«ىلع ردقب «# هتلاعم هلأ 8 بيسمأل لاذ ببسال لعافلاو ىلاعتهللا قلخ نم

 ١ نمأ #8 قولخملا ز ا ء قااخ ا رداقلا ىلاعت © هيي

 ةلادلا لا نوجوسم مهف ةداعالا اوركتا ناو ةرفكلاو  هديعمت قلخاؤدب ْ

 ! يي هللا عمرلأأ أ ةيضراو ةيواعس بابساب ىأ 7 ضرالاو ءامسلا نم مكقذرين هو زلاهبلعا

1 

 ا 0 ةزحو ءاملاي حوروورعواأر 5و ةسافللةكز لا ةوافطاوأ مدعلا ةيقلاي دا رملاوأ

 | ه4 © نيقداص م كن اوي كلذ نه ”ىش ىلع ردق هريغنا ىلع 5# ركتاهرب ا وتاهلق قه كلذ لش

 | ضرالاو تاومسلا فن موميالل قل ةيهواالا مزاولنم ةردقلا لاك ناذ 2 ءاىف
 هلمزاللاك وهام هعتا ةماعلا ةقئافلا ةماتلا ةردقلاب هصاصتخا نيبال © هّلاالا بغلا'

 ىلع ةلالدللة ريمتلا ةخالا ىلع ىنثتسملا عفرو عطقنم ءانثتسالاو بيغلا مل درفتلاوهو

 لصتم وا مهنع يشن ىف ةغاابم بتغلا 5 نماهيفف ضرالاو ت تاووكإاف نم ناك نا ىىلاعتدلا .
 كَ 1

 | "7 عبارلا عونلا © نوظعتتىأ 4 نور ؟ دنام اليلق هللا عم هلأ 9
 ليلا مكلع نجاذا تامالتلار موجلاب مكياج ىأ « رخااوربنا .تاماظىف 0
 | رام لا مادقىأ يق هتجر ىدنيب ارب حا حايرلا لسربنمو ف ر ع اوربااقف نيرفاسمأا

 ؤدبب نمأ ف ىلاعت هلوق سماخلا عوناا 4 نوكرسشراع هللا ىلاعت هللا عم هلأأ 6
 ءامسلانم ركقزربنمو ف توملادسب « هد يعي مث 8 ماحرالاق 0 0 قلل

 # ركناهرباوتاهلقدتلا عم هلأ 0 تايئاابضرالان هو رطملاب ءامسلاع نمىأ 6 ضرالاو

 ىلاسعت هلوق # 4 نيةداص متنك نا إف رخآ اهلا هللاعم نا 1 ىلع متع ىأأ
 ١ نان قح يكل 5 زن © هللاالا بيذلا ضرالاو تاومسلا ىف نم اياللت

 | هدو تنغاا هي ىدلاوعإ هاذا ىنمملاو ه ةعاسلا)

 طر هللا دن( اء )كلذلعف ةهللا ىوس هللا ام ادق( هتجر ىدب نيب )ب

 4 (شضرالا وزرطا اي(ءاعسلا ن ه مكق زار ع 0 هوز تولد (هديعيم) ةقطتلا» 56 10 :

 ص متتكنا) م كح ( كارا :

 هللاالا ١ باذعاا ل 5 : وذعاس !|ماق ىدم 6 كعلا) 00 (ضدالاد)

1 

 .هلأأرت

 ةكمال الملا نع :(تاوعلا 3 نمؤع الإ كمل هال داي( لق) عما هللاعمنا (ن رب داص

 اركذت قولا ةدب محامو صقفحو ىل_عو ٌءز-ح فيفخملابوورعوبأ ءانلابو( نو ركنا ذالق هللاع-

 يم خرلا( حايرلال سرب نم وزارام ضرالاىفتامالءبو اليل ( رحلاوربلا تاملظىف ) موتلابك دش 1 كيب نسأل
 000 <عهللا ىلاعت هللا عمدا ) رطملامادق ( هتحر ىد.نيب ) فارعالا فسعدقوةراشبلا نم

 ةءانذإإ نووكم د 42. لمغااة روش ا م مالت 1 (هدعي عي[ همم لوح مث ) قلما امن (قطاؤدسال

 نيكملاب مماعتزأ هنال

 راك ادار ةفرعملا نم

 راكن الا ردع مهل قع

 ( ءاوسلا نم مكقزرينمو)

 1( ضرالاو.) رطملا عا

 (مكتاهرباوتاه لق هللاعم

 ذو رشا ىلع نع

 ىف( نيةداصص متكنا )

 هاك 9 2-7
 رخااهلا هللا عمنا 0 اوعد

 تاوعسل اف هو رمياللق )

 2 هللاالا بيغلا كل

 وه بيغلاو م لعاف نم

 ملطاالو ليلد هيلع مقيملام
 هللاو لوءقم ى 5 ول هيلع

 2 ىنعلاو نم نم لد

 1 هللاالا تيغاا 8 م

 نول كيناىلع 0 دن ا !امتهنلاناأ]

 ضرالاو تاوعسلا ىف نمي
 معك ى ع ىلع ءاراوتكلو

 لمف هللا ىو( هللا عمدلاأ)

 (نورك ذنام اليلق ) كاذ

 اريثك الوالملق نوظ.ءتنام

 معي ( مدعي نمأ)
 نم( رح ملاو ريلا تالظىف)

 متر فاساذا 0-2 !اور ريا اننادخ

 (ارسشب حاب رلا لسرينسو) ]ل

 قاد نما 11 نانوالان وهب

 كلذ لمفهللا ىوس(مللا عم



4 : 1 
 غدي ( نوادعي موق مسهىلب 1 هلاكيرشلمجيو هبنرقب هريسغ غأ( هللا عمدلاأ ) هريغنم لاح كلذ ىنأتنا دارأ ءاغبنالا

 ا

 هوا ؟

 ءبامو ( ضرالا لءج ندعأ ) أ ةئط2# ىف : باطالادعب ,هلبو ديحوتلاوه ىذأ 30 نولدعيوأ

 و اهطسو ىأ فرظ( اهلالخ لعجو ) اهيلعرارقتساللاهاو -واهاحد( ارارق )هىكح همك ناكف قلخ نمأن م لدب
 2 دال (اهللعجو )هلثم نير را 31-3 هع 1 سو ) ارامنأ را ١ او را تأ م لوالاو ىناشلا لوصغملا

 اهعنع الابح ( ىماور)

 2-5 7” عت 5

 00 ل قى[ لدم لف راعج اهلا نب لمجتو هق راا#
 ا !!لتج نمأ # دحوتلا وهىذلا قا نع < نولدغي موق مهل 00 ١ حلاملاوباذعلا ( نيرحم 4 ةنادنلا -_ ىلا

 نعد كك ةارا نق

 كرتوني وكلاو د ولخلاب د ا يا ليعر نرقب هريغأ © هتلاعم ىلا أه

 اةيحم اهتوستو ءاملانماهضعبءادباب ارارق اهلعجو تاوعلا قل نم 3
 4 اراهثا زف اهطاسوا اهلالخ ل .-و # اهلع باودلاو ناسنالا رارقتسا ىتأتن || محد 85 لب تام
 يضخ نم عبو نداعملا اهيف نوكتالابج هي || 11 ليدتو ظاهرا || دان ديخوت ا

 16 ازجاح 9 مورلاو 0 اخوأ حلا او بذءلا# نيرخلانيب لعجو ف عبانملا | بحي نحأ )نوحي
 ظننوك رشف قحلا 6 نولعال م 0 لب هللا عمدلأ أ © ناقرفلاىف هنا ممدقو اخزرب || رارطخالا (ءاعداذارطضملا
 خ 0 نم هللا ىلا ءادحللا ىلا هنامةدش هحوحاىذلا ر ,طدخغملا 5 ا 8 ,طضملا بجنن 0 0 | ىو ةرورضلا نمل اعتفا

 8 اا هم ءداداق قا ةسمدالال كلل هقفماللاو ةرورضخلا نم لاءتفا وهور طضالا |_للاىلا ةحوخأ ةلاخلا
 0 0 >- ى _إ تكة - 0 3 0 و

 6 ضرالاءافلخ كلم وو ءءوسيامناسنالا نع عفدد و## ءوسلافشكيو 0 رطخم لك [| اذك ىلا هرطضا لاق
 0 * هه ا - ء 7 2

 هريءا كلذ ىناتناو دحال ناساف نى !اعت هلاالا هلع رده الدحاو ءاع قست عورزلاو رطضملوءفملاو لعافلاو 5 24 ب 0 2 1 1 2
 ادعم سدل ىعي ل 5 لي دعنص ىل- ء هناعاد ويعم عش له ىنعي 6# هللأ عم هلاا ف لام هحوحا ىذلارطضملاو 0 ا 1 «ع + 5 1 ا مك 6

 نم ةلزانوأ رقفواض ع
 نع نولادعي لقو نوكورش 3 نوادعي # 6 317 راقك هك موق ره ب 0

 1 لصدالا لءحن رم هه لخ دنع هلوق ىنالا عرتلا 0 ا|طالاىلا رهاظلاّ خل اهللاىلا رهدلا لزاون
 ١ اهلال_خ لعجو © اهلهاب ديكال ليقو اهيلع رارقتسالل اهاوشو لا هى 5 1 تنذملاواشاىلا عرشللاو

 ْ ا 0
 0 و آ'تباوث الابج ىأ ىساور اهل لءجوولا املابدرظتراهماب 000 أ | اذا مولظملاوأ رفغتسا اذا

 + لاب اههدحأ طاتخال اعنام ىأ  ازجاح مخاو بدذعلا ىنعي ه# نيرخلانب ربملو هيدي عفرنموأ اعد

 9 3 04 نولخال 0 ا هللا مدل ط
 ١ )ا : ْ

0 5 3 
 ةحاحلاب رورضملا ىلدو دوهجلا تور ملا ىأ 3 رطضملا بس. نمأ شي ىلاعت هلوق

 امد !| ردابدحاب تلزئاذا ىنعي رهدلا لزاوننم ةلزانوأ ضرعنم ةحوحلا

 ثااثلا عون ١|: 6# هناطلسو هنردق ومهم رديح ون ى دحوتاريغ ةنسح هسفنل

 رطخ ىلع هنئم وهو

 رمغلا ( ءوسلا فدكيو)
 8 هرض فكيف ىنعي # هاعداذا #8 رفغتسااذا بناملاوه لبقو ىلاعت هللاىلا عرضتلاو | ءافلخ 1

 1 م 0 را تا 2

 3 ص سمح نوه و فعلا 2 نملاح ريمعت ىلع ردقأال هنالرضلا ىأ ءوسلا 0-52 3 . كللذو ! 00 ايل الا

 ١ عزاشالو بنغيال ىذلا رهاقلاو زمجمبال ىلا رداقاالا 2 ل١ يسوم ةع لا |

 | 13 قرصتلاو اهاتكس م مم ةرودا كللذَو ١ اكس ىلا # ضرالا ءاف 3-0 مكلمجو 9

 1 ضرالاق ع ءافلخ -- لو كا اغاخ كمالوأ تت 7-5 كعب انرق

 | )) (.ارارق ضرالا 1 لج نأ ) مانمالا دب( نول وترحل ) كلذ لغفلا ىوس(هلا ممدلأ) نيتاسبلا
 ب لعجو ) اهلادانوأ تياوثلا لابملا ( ىساور)ضرالل (اهللءجو) اراهنأ اهطسو ( اراه اهلالخ لو

 جب نمأ) نوقدصيال(نوملعيال .هرثك أ لب )كلذ لمفهللا ىوس(هللاعمدلأأ)ن اطلت الاعنام(ازحاح)حلاملاو بذعل(نيرحملا

 ءاهأ كالهدعب ضرالاناكس (ضرالاءافلخ كلهجو) ءالبلا عقد (ءوسلا فشكيو )البلا عفد(هاعداذا) ءالبلا ف(رطضملا

0 

 طاستااو كلملا ةفالمخلاب



 وهم نيبودني نزاون ىت>الصأ كرت مف ريخ الو مداعو ىرمعبإ ءانا( كر هللأ ( 0 ونذ

 ىلع 1 رثؤيالو ىلا هت هللاةدابعىلع مانصالا ةدابع او رثأ مما كلذو مهلاح مكمتو مهل مازلا وهاعاو ”ىث لكقلاخ
 نكلوريخلا ةدايزل ةورؤبمل مهما 0 عريخال هناي إلا عم م عا ليقف ةعفنمو ريخ ةدابز نم هراثباىلا هوعدب عادلالا ' ىش

 مالسلاو ةالصلاهيلع ناكودن ازلاريخلل نوكين نأ بر اشالا نأ اولأو طوول لجو رق اطاخا لعاورنيل ائيعوىوه ل
 مفانملاو تاريخا ىلاءتو هناحم 0 لف اةروس هك 00 كل 0 نا زج ًاوؤاح هلال لق اعل رئاذإ

 ادكفف درا ١ م 7 ١

 00و رراا حما مهمدقت قحو 0 نا مهلاوحانع لهجام هلعو هيا مدع ءمتاام ىلع اركت تمد
 تاومسلا قلخ نمأ ١ لاَقؤ

 ا ةيدعل ا ءافطصا ن نمىلعإسو هموق ةرفك كاله ىلع هدم ناب اطونوأ ندلا ىف مهداهتحاو ' 7

 1 رقي اما 3 ماومأ

 5 | * ضرالاو تاوملا قلخ و6 نمألب © نمأ ف ءايلاب بوقعيو مضاعو فرو نأ تاومسلا قل نمأو |[ سلا قلخ و8 هنأ 1 هي ءانإ 0
 امهما ىنعملاذا ةلصتم كلت ||

 مهيأرل هيفستو مم مكهتو مهل ماز ا نو رشي ام أريخ هللا د كذايلاو ماع !امشحاوفلانم

 9 ردو نيخل لك موه نم نيب وهند هدا نأ كا يع ةريخالنا مواعملان مذا ١

 : هللا نم لدن هنأىلع فيفعلاب نما ”ىرقو مفانملا ىدايمو تالا لوصأ ىه ىلا

 هءلدع * ةح# تاذ قئادح هيانتبناف ءامءامسلا نم هه م « ركل لزناو ظ

 ةيهباا قئادحلات ارنا ناىلعهيبذتلاو هتاذب لعفلا صاصتخا ديك اتل ملكتلا ىلا ةيمغلانع |!

 1 هلوش هيلاراشااك هريعديلعردشال ةهباشتملا داوملا نم عابطلا ةدعابتملا عاونالا ةياتخلا 0

 ا ةلاحالا وهو قادحال ا نمنيتاسلا ىهو قئادخلا رمش اه روش اوتشانا مكلناك ام ف |

 ىدع ةعطقتم هدهو ري

 هللآ لاقاملو ةزم«لاولب

 نم لب لاق ةهل آلامأ ريخ

 درالاو تاوعسلا قاخ
 ردقن م ناب مهلاريرشريخ |

 ىنطصا نيذلا هدابعىلع مالسو همعن عيج لع هدمحم لبقو ةيلاخلا مثالا رافك كاله ىلع

 ا سو ةمع هللا ىلص دع باحصأ م سان ايعنبا لاثو نياس نايا ءاج , الأ ىفعإإ

 ءاعسا نم م 5 1 ١ 1 رشم تك هيف نو 0 يه نيقحاللاو نيشاسلاغ رم نينمؤم ا 1

 ١  ( 0ارطم 200

 ملكتلا ىلا ةييغلا نع مالعلا

 هدا ىلا داك

 ناب اناطاو هنادي لعفلا

 ندمريح ملا ذل قاح ىلع

 ”ىش لع ردّشال دانجخ -

 5 طك هدعع غ ناو مالا مأ هالمع 3 ريخ هلل ىنعملاو رافكلا كال مه ادعإ اع ةحلا مازلاو
 امدناعنع أ مس نعلم مانصالاو كذا هلانم هع هنانغال هننمأ و هديع نم ريخ هللا ناف 1

 عوتااف 6# هن ردق لاكوهننادح و ىلع لدناعا د1 ركذ سلا اههِلَو تادعلا لوز
 1 ع 3 2 2 ا
 ا ءةةماقملا ءامشالا مظعا 1 3 ضرالاو تاومسلا قاخ نما اند ىلا هلوق لوالا ا

 | الار ناولالاو انسالا | اك قانا ©ءام نم راو ص قص هج 7 1 أ 46 قئادح هنانتيلاف 98 رطملا نعي © ءام ءامسلا نم ركل لزنأو 8 لاقف همعن ركت
 دحاويءاعابئسح مم لاكشالاو | ةشد4 سياف طئاح هيلع نكي ناذ هيلع طرحنا ناتسيلاوهو ةقدح عج نيتاسب : ١ ةشاد سلف 7 نأ طرح نان ةشقدح قاد امتنا

 0 ْ كلا هارب نم هب متل نسحلا ةحغبلاو نسحر ظن تاك ل ةحمات اذ #ُ

 لوشدق ناسن الان ال كلذ ىلع نوردشال م د مكل ىف دام قع ِ اه رع اوتشن ..

 مكل ناك ام هلوش ةبشلا هذه هتلالازاف ءاملا مق تسع أ ناب ةريعشلل تينملاانأ

 هدحووهألا هياعردشال

 نام(س)
 ناتسلا ةشدكلاو نيتاسب

 وادحالا نم طئاحدملغو 2م 0 م سس
 ان نح (ةجلا ) تحف : ءاسثلا لوقتاك هاد ةعاسج اا نال تارك ا 5 ةطاحالا ون
 ةنويكلا د (اهرجشأو ن١ مكل ناكام )هلو صاصتخالا ىنمم عش رمتدب يمت 1

 قاخ نمأ ) ناثوالا نم هللاب ن وك رشرام ةدابعاما ( ن وكر شيامأ )لضفأ هللاةدايعأ ةكم لهال داب لق ( ريخدهللا) سو
 رجشااو لاا نم اهيلع طيح امنيتاسب (قئادح) رطملاب ( هبانتبناف ) ار طم( ءام ءام-لا نم ركل لزنأو ضرالاو تاوعكلا
 رجم( اهرممش اوتيل تا ردقم( كن تاذ (ةحم تاذ)

 ةيلتخملا م حافلا موعطلاو فانصالا ةفلت ىلا ف | ددلا انا نال اهر م ووتش 0



6 5 
 ق اك نم ) اولاك نأ هاو باوح َن 2-1 كيعيشم اطولى

 1 لقو مهراكنا انظغيو ردقلا لع ا اده ن ركض تاروذاقلا نع نوه ريع ) نورهدش سا ا 01 د عاا أ . هلام « كلل ا. 3 ١ 5 .٠

 م 7 3 7
02 

 85 2 م

 م 6

 )م 5-0

8 

1 

 راد ءاسف) امحاص مسا

 اول 1 نيذلا (نير ,ددملا

 هتللدملا لق ) راذنالا

 1 205 مكر ذر

 0 هّئط 5 ءداع *ىه
 ت5 -_ 2 اع

 + مكيف ل9 نوب 20 مورو هّنبادحو ىلع ةلالدلا ند

 مالاسإلا هيلع طوال باط2

 هللادمح ناب
 كاله ىلع

 ىلع إسيو هموت رافك

 م

 / راو باذعلاىف نيقاباانم اهنوكانردق نه هرىصعو كله نم
 ساد ىنطصا نسسكلا ءدانع قع ماللسو هلادخلا لق# 3 56 4 0 رظمءافارل طم

 3 3 ع 3 -----

 صخامو هناش مظعو هءردق لاك ىلع ةلادلا صصتتلاهملع صقأم دعب مااسل ا هلع هاوسر

 نم نيفطصملا ىلع مال لاو ديما كنان راصتالاو ىركلا تاب الا نم هاسر هد

 اثرو ار اروعز دن او اطوا
 3 ا
 ١ ١ 107 35 2 مهما مودس( مكتب رق ند /

 0 اىأ 4 00 كورسا نيقايلانم اهانادجناب الع انيضقىأ | د ىز>(نورهطت سانأ الا
 2 هل كاك علل ا 5"
 مالسوهتادمحا لق وف لجوز ,ء هلوق دع نم مرذدملا رطم #8 سئبفىأ # ءاف#

 لادم نأ سعأ سو هيلع هللا ىلذ 00 مك  ىطصا نيلاعدا
 ويس 00

 ا 1ع وادع 500 0 وز كالهلا اب سم انعملا نهز ١ نأ نااهم اع انر ردق ل وش ت(نيراغل 9 | نما اهانردق)ةقفانملا ص

 الهىلعهللةنمملاوركشلا(هللدجلا ) دمتي ( ا ول مه رذنأنه (نيرذنلارطم )سئبف(ءاسف)ةراع (ارطم)

 ءهللا لصد 2 مهو مالس الاب هللا هاؤطصا لاشو ةودنااب ايهللا م 3 راتخا(ف ئةطصا ني ذلا» دايع لغ) ةمالسو ةداعس (مالسو)

 000 تا





 رون انًاهموقل) طوللوق تقورك داو ىأ طولنم كنب 00 هحلاص عماوجن فالآ ةعبرأ
 نوكاذلا نام 0

 ىربوأ ب املا

 مهض»ب كلذ
 ا

 را

 سحر

 اهنوككرتا اوناك يذل

 رتستال ا. نينلاعم دان ىف

 ةناحم ضءب نم مهضعب

 هيضعملا 3 ف اك انمعاو

 ءاطملا 11 نورا

 حرص مث مسلزتامو مكلبق
 نيتزمج ( كشأ )لاقف

 نرتاش)ىناشو للا
 ةوهدلل ( ةوهش لاحرلا

 ئأ( ةسمنلا نونه ر

 قلخ اءا ىلاعت هللانا

 نلجحيللاو مالا

 قالو نك كلن كدا

 هلل ةدالضم ؛ وهف ىذال

 موق متل 0

 لذ نولعفت ( نولهحجت
 عم ةشحاف اياب نياهاجلا

 لهجلابدب رأوأكلذب لع
 ىلا ةنامملاو ةهافسلا

 عمج | دقو اهلع اوناك

 رار: ساو تاقكا

 لبو نولهجت موق متألب

 بلئف نوتتش موق مثأ

 هنال ةسغلا لع باطخلا
 نوكينأ لصالاذا ىوقأ
 نيرضاحلانيب مالكلا

 ةقانلا لكقو شار
 ىلا اطولانلسرأ (اطولو)
 لاحرلاز ( كل كنا ( ةشحاؤابعا ثوم عت اع (ن و رص م و )طاوللا 0 تامل نونا هموةللاقذا)هموق

 0 ب يب ب ب تت بسب بتتج

 0 ل ار اال 2 ؟ذاو  اطولو#

 اهمش نولع 1 نورمصمت ما ةشحافلا نونا قي ىتاثاا ىلع فر ,رظ لوالا ىلع لد

 مهنال ضعب نم مكضمب اهرمصسو ا نم ٌحتابقلا فارتقاو بلقلارصب نم |

 ةشحافاا مهنامال ناب #ةوهش لاحرلا لات كسا شخلانوكتف امنونلمي اوناك |

 لسنلاسلط ةعقاوملاو 0 لعهستلاو ىوخ# ىلع ةلالدالةوهشلاب هليلعتو ا

 منا لب# كلذل ٠ نةلح ىناللا ه ءاسنل ا لود نم #8 ر ط ولاءاض ال

 و | اهصق لهم ن *ىه للف نواعش 4 نولهجت موق

 ءاتلاوةبقاعلانواهجتوأ عيبا ونس انييزيعال أهيفقس

 نو

 بطاخملا ىنممىف هيفو.هوملانوكل هيف
 1 انآ هموذل<لاقذا اطولو. © ىلاعت هلؤق 9 فالآ ةمبرأ اوناك نيحاتلا نا لاق
 نم وهو ةشحاؤابلا نولعأ 7 ىأ 4« نورمعبت متن نأو و9 ةعبقلا ةلفلا ىأ «ةشحافلا

 مهماوتع نورتتسإال اوناكو اضعب 37 رصبب هانعم لبقو 00

 عرب متألب ءاسنلا نودنم ةوهش لاحرلا نونأت مك أ

 هدعب لاقدقو لاب نورصبت رسفاذا تلق نا« < 59

 نولعفت هانعد تاقهالهح علا نوكف نولهحت موق

 لو ةشحاؤهن نول و نيلهاجلا لمف

 لهجابدارأ ل يقو ةبقاءلا نولهجت
 اوناكىلاةهافسلا

 الع

 رت

 ةلاحرلازابدأ(

 هللامعأ(ن ولهجنموق ةمنألب أ ورف ند 10 اسنلأن نودند مزركل ءاهشأ( ةوياش)



 فيكف هلهال ضرعتنمل ىأ كالهالا ناكم وأ كالهالاوهو كلهأ نم مهريغ . كلهم ردصملا ىناس كاو كالهلا عض

 (نورءشيالمهوا ركنا كنو اركماوركمو) 0 اميف(نوقداصلااو)ءانياوت نيكو هكالها عضوم انريضحام وأءلات
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 اءاو سنالاو ناو ريطلاه لع تك هيلع راه زدص ىف هرب رس م 6 ريغو كوسلا هف قلأوءاملا دعم 2 ندىرح و

 |وهركن لانا لرقوهنوبلل ايتو ه4 086 ره ءمال 4 رشثع عساتلا ءزلا م اماظعتسا اهديزبل كلذ لمف

 هيلا ىدفتف اهحوزتب نا

 تنبت ناك اهمال ,هرارساب

 نجلاةنطف عمجدلواهم هل

 ةيوارب 1 تقدم قاس نع تفدشكف ادكارءام هتنظ هترصبا الف هيلع را ردصو | ل” نروح رخ نشلالاو

 1 نيباهؤ_ثن ةمم لؤالا لع دكم : لغاق نم لادبالا قدع مقلب * ىرقو

 ا رادلاةصرع لقو رصقلا ©« حرصلا ىل إدا اهللق 0 ليلعتلاوأ رافكلا رهظا |
 ع . - -

 | رمدق ىنبف اهمودق لبق سمأ هلا ىور هي« | ه«قاس مو كفقكو ةلع هنسحإ هن ,اطفوو أ داو: نااوثاخ لدقو ةين>

 || هريرس عضوو رلا تانآويح هيف قلاو ءاملادت# نم ىرحاو فضا جاخو ند هنوص |

 ا «درع "رص ءامهنينظتامنا# هنا لاقل قؤساو قؤس هيج ىلعالجةز ا أ وه كلم ىلا ناميلس كلم
 0 لبقو سمشلا ىتدابعب# ىسفن تلظ ىنابرتلاق# جاحزلا نم « ريراوق نم 8 سلم || اهلقعيف نادل اولاقف دشأ
 5 ٍ .© نيملادلابر هلل ناولس مه تاساووهت ةجلا اى اهقر رع 2 تدسح اهناف ناعل مس ىظب ا نيقاسلا ءاردش ىهو بش

 .٠  >00 0 ٌ 2اتيمع حرك -

 كلذو# حرصلا لخدااهل ليقؤ# سملا ةدابعالا فرعتملو مهني تأشنف سعثلا نودرمي || تخاف را ارف اكاهلجرو ١١

 ]ان نأ ريغنم اهفاسو اهسدقىلار ظن نآدارأو شرعلاريكشش اهلقعربت اان ائلسنإ || دخاو شرعلا ريكنت.اهلقع '
 | اهل اولمعف نيطاشلا سعأ نيقاسلاءارعش ىهوراج-ر فاك يلج ر نا نإاهتربخ ملام وفك | اهقاس فرعيل حرصلا

 ١ كوءادف قلاو ءاملادتحتىرحأو رادلا نحت حرس هلا لقو ءاماك ضرس الا جاحزلا نمأ رضق 0 امهع تفشكفاهلجز 3

 ليقوهيلع سلحو س ماا ردصىف 20 عضو متر غلا باودنمام*ربعو عدافضلاو أ ساكنلا دخلا اذاؤ

 1 ربرسشلا ىل 12 ماالف تن ةااصض ولاو ءاقصولا ىف تلءفاك ا همقف هيريتعل حرصلا لعاكا ا ءارعش * اهنأالا امدقو اكان

 |١0 ام.ظع ءام 00 هتبسح هنأراط 9 ح حرسصلا ىل ادا اهل لبق تءاحاملو سدقلباعد ||| اهل (لاق) هرصب رصف

 ١ امدقو اقاس ءاسنلا 8-50 ىهاذاف رايلس ىلا ءامل ١ نود هي اهيقا سنع تفذثذ و 0 5 نستلم( رق 0 هنا )

 | نم ) دممالا هنمو وتسم
 | تبغو اهبقاس تركس ذئنخ ءاع سدلو جاحز 0 ِِ 2 » درع | دارأو جاحزلا نم( ريراوق

 ةوبنلاو ديحوتلا ىلع كلدب تادتساو ىلاعت هللانم ناهلس كلمنا تلعو كلذنم ١ .ركذ ا هحوزت ناميلس

 ْ 0000 ,هلل 1 تاسأو 00 ةداس 6 ىسغ تملظ ىف 0 ِ | نيطايشل|اهل تامعف اهرعش

 7| حرصهنالاق © اهنع هرسصب فرص كلذ نايلسرظن الف نيقاسلا ءارعش تناك اهناالا

 ا لاق كلذ فالخاهل نيرا 0 نوه 3 ناكو 0 كيري نايلس نأ
 اهرقأ و اهنحسأو نامملس

 اهروزب ناكو اهكلم ىلع

 اهدنع ميقيف ةرم رع ارهقلا3
 باتكلاىف رك ملهنالكلذ ءارو دحال !عالو نيملاعلاب ره لمآ اهلؤق ااه
 س2 ا ب ب  ثآ

 4 الو 0« (نيملاعلابر هلل ناميلس مما تك 5 تاسأ 5 نعل ةدايعب ) ل ال قا تت رشلاف) هلت دلوو و مايأ ها

 هلثع لوقلا مح الف ةيبنجا ىه و اهيقاس ىلا رظنيل ناميلس لاتحب نأ لمتحال نوققحلا لاق
 نايلساهل(لاقاباسن عام ايثت عفر (تفشكو ) اريثكىنميارغءام ( ةجل هتيسح هنأ راطظ)رصقلا ( حرصلا لص لك"

 |0000 0 د بدلا راي تا) هيعومواو قاتقالف ام دنع ياو قوم) سنمأ (دزع) رقت حرسال)
 سنالاوَن رك ادسس ) نيملاعلابر هلل) نامي ناك ىلس ىد 1 ع ) ناهلس مم تاس أو)

 0| ىلا لثقف' اهمالس اعبي سيقلب رم ىف اوفلتخاو قظلا كلذ. .ىننفن:تنلظ ىناضز



| 
 اذهلثمأ نكلو كشرع اذهأ لش مل و ةراغا مسا اذوهيبشتلل فاكلاو هيبنتلل اه (كشرعاذكعأ لق) سدقلب ( تءاح
 اهلقع ةحاحر ند كلذوه.سلالو وهوه لقت ٍى باوح نس . نأ كاكاو ( وهن 6 لاق ) اننقلت نوكي الثل كشرع

 0 : و 1 لغاةروس م اهلع اوهش املوا 3-5 66ه 1 نب سملا لمتحلا ىف عطقت مل ثيح

 متع اهلقع ناحمماىف ةدايزاهملع 5 #« كشرع اذكهأ ليقتءاحالف ١

 لاك نه كلذو هلثم نوكينالاقحال وهوه لقت ملو هوه هن اكتلاقإ» لقعلاةفاسب
 ١ كلطداراهنا تاظاهناكاهمالك ةمتنء © نيلسمانكواهلبق نه مملاانيوا وو اهلقع

 تااقف اهل زعم راهظاو اهلقع رابتخا

 هنق ال اهباوح ىلعمءوفطع هموقو نايلس مالك هنا ل. قوتاب الا ن م مدقن اع ةزد ءملاوأةلالا

 ١ ايلا ازيوحن اهشرع كلذ نوكأ تزوح ث.ح هلوسرو هللاب اماعا لع ةلالدلا ع نم

 ١ مهلع ءابنالادب ىلع الارهظتالو هللاريغ ابلع ردقال ىتلا تازتملانم همث هراضحاو |
 أ ن.داقنم انك اهلبق مدنع نم ءاحام ةعحو هنردقو هللاب[كاانيب واو أ مالسلاو ةالصلا

 ١ مدقتلا نم مهيلع هللا معنا اع ثدحملا هيف مهصرغ ن وكيو هنيد ىلع لزن مل

 ١ مدقتلا نعسمكاامتدابعاهدصو ىا# هللان ود نهد.عت تناك اماهدصو#م هل اركش كلذىف

 : © نيرفاك موقنمتناك اهنا 8 ناعالل قيفوتلاامتدابع نءهتلاهدصووأ مالسالا ىلا
 اوفطعم المو نايلس مالكم 0 ل سس سس سس سس سس 2 سس سس

1 

 نأ تفاخ نيطاي_لا نا امهريغو بعك نب دمحم و بهو لاقام كلذ ىلع ناهلس لج

 | اولاقو اف هودهزبل اهملع ءانثلأ اًواساف هدلعإ نم هتلرذو نايلس ريكس نم نوكفم

 أ اهلقع ريت نأ نايلس دارا نيقاسلا ءارعش اهلاو راما رفاكك اهلحرناو ايش اهلقعف
 | اذكهأ © اهل * لبق ثتءاج الف  حرصلا ءانبب اهيمدق ىلا رظنبو اهشىع ريكتتب
 | لقو اهيلع اوهبش 6 مهيلع تءبش نكل و هتف رع اهنا لق « وه هنأكتلاق كشىع
 ْ اضيبأ تيذكتلا وم انو التلاقألاو تدكلا خرم افوخ متنا لقت 1 ةىحح تنك ال

 | لعأ اهيلع هبتغلا لدقو ركشت لو ارقي 1 ثيح اهلقعلاك ا وعدن اتلاف

 ابأو 0 لق اهعم جيئافملا و ةقلغم ناوأ 3 ةعيتس هيلع تن ىف كرو 1

 ' نم ىأ « اهلبق نم رملا انيتوأو و# تلاق مث باوالا قالغا كنع ىنغأ اف كشرع

 ل. قو ناهلس مال نيءضاخ نيءاطنم نيداقن . ىأ#«ن نياسمانكو 9 شرعلاىف ة 9 الالبق

 ١ دهدهلا سعأ نم ةمدقملا تايآآلاب نايلُس ةوبن ةعصنو هتلابىأ' ملا انينوأو ىلاعتدلوت
 امل دراع وهنا كاك اوءاضمو أنا و شرعلا قلن“ البق نم مىااهلبق نم لسرلاو

 ؤ سوا هيلع هللاةمعن ركع اذه نم نصرا نك نيمل-مانكو 3 ناادع لبق نم ءامْشنإ

 | لبقنم ةعئاط اهئيواهمالا ايلا انيتوأو ةانفم ليقو مالسالا ىف مدقتلاو علا دزع

 ىأ# هللازنودنمديعت تناكام اهدصو 99 ىلاعت هلوق #* هتلنيمطهانك و ةعئاط اهئيحم

 دمعت تناكاع ناهلس اهدص هانعملقو هللاةدابعو ديحوتلا نع سعشلا ةدابع اهتعنه ىأ
 / موقنمتناكاجلأ هتلاربخأ © نيرفاكموقنم تناكاملا إف هنيبواهني لاحو هللانودنم

 | هذهليق كتوبندح و هتلا ةردق لامكب املاانيتوا
 ةوكلو ىلاعت هللا ةردّشب ملا

 ةمدقتملا تابآلاب كنون

 لسرلاو دهدهلا سمعا نم
1 5 

 ىا ةزحخا هده لبق نم

 ليقنموأ شرءلا راضحا

 (نياسهانكو) ةلاخلا هذه

 وأ كمال نيعيطم كل ني داقنم

 ااا وأو ريل رتاهمالك اعل
 كا ل0 أذاو ةينخل تناك تلو آل نكلا رازنسا هلا دن ناسا

 ءاحام 0 رة عاودللاب

 0 لسمو 1

 نيمسم انكو اهئيحم لبقنم
 اهدصو )نيعضاخ ني دحوم

 (هللان ود نم ديعت تناكام

 وأ ءانطعاع علا نع اهدصو

 ةدايعمذاسالاىلأ مدقتلا نع

 رهظ انيباهؤشنو للعلا |

 سب اهأشن نيبمت ةرفكلا |

 تناكامنا ) هلوشب ةرفكلا [

 التو( نيرفاك موق نم

 (لِق تءاجال”) نوفرعبال
 (كش ىعاذكهأ ) نايلساهل لاقأأ

 تلاق) اهءلعهومش كرب رس

 ىل-ءهومتوش ) و

 اهئيع لبق نم نيصلخعىأ ( نيلسمانكو )اهئيحلبقنه هئيجسواهريرسرييغتب هللا ىفاطعأدق ناهس لاقف(اهلبق نمل انين وأو
 سوحلا( نب رفاكم وق نم تناكاهنا) س مثلا ىني(هللا نود نمديعت) تناك ام(تناك ام)هللااهف رص لاق. ونايلساهنرضص(اهدصو)



000 

 ا و ىداس ع لوصح ىأ (اذد لاو )برطط:ريغ هندلات ان ) الو هن م( شرملا ىأ ) ةارااك (

 مسا الب ىلا هناسدساو ىلع (قر لَقف نه ) فرطأا دادترا 25
 *:. ع

 2 كك اعف ركشب 1 لدن اعل )ةماتحنا ) 7 هأأ

 ا . : 0 مسالك كثااذ ةمعلا هه طمربو ه8 095 زهوع ديزا اهيا نو 4 رثثع مساتلاءّزدلا ١

 ىنيعميا (ركشأ أ ل انما ]

 1 نار فكل ةم* ٠ نع اموصيو

 ةمعئللد.صو ةدو>حوملاةمعنلل

 مهضعل مالكىفو ةدوقفملا

 ايثوراو ةمعلا نايك ا

 لا

 اهدراش عدت_ساق اهءاصأ

 اهنهار مدت_سأ و ركل

 ٌىب-ناإعاو راوطامركب

 اع صاقده لا ةلئارحد

 كد ا 5 - 1 7 5
 يي ع ع

 هام“ هلإ رشا 3 اراقو

 كمل هزي ( رف رف 9 ند هو)

 0 ىفرزاؤ) ةمغنلا ىلع

 ماغنالاب(مرك ) ركشلا نع
 لاق هتمعن رفكي نم نع

 0 ا ناك اقرا مدنا ولا

 26 | وهف رجلا

 تامل :لا وهف 3 كع ه ةئم ك1

 0 ل ضفلاو 3 هلو

 ( اهش ىعاجلا اوزركت لآق (

 هد ل35 اولعحأ ىأ اوريغ

 ع 6 5

 هلذسا هالعأو هرتسؤم

 باول ىلع مزلاب (رظنن)
 ا عدم ردم ل( دبع
 ع

 اذا باوصلا باوعلاوأ
 ع ع

 "علا )' هع كلاح

 نودتمال نيذلا نم

 9 )دعب ند (ارقةسهءآر ا

 3 0 رىل < :ن هاذه ) تدَص آل(ل5) 4ث لع د: 0 16 دنا

 رش كرتأمأ رثكأ» 1 )هتمعن

 اودقاو هيفاوسزف اهرن رسءاوريذ ( اهد سعاجا 1 كلا ) ةبوتعلاب قال بان نأ 0 5 0 "1 0

 مأ) فرع ا(ىدتع ارظت)
: ْ 

 2 (نودتمال نيذل !نهنوكو

 ,*أأ نءفاص ضوعاأن هلاخ لضذزووه لب ىدهقاق

 اولا ءبءاهنع هبط هنال /

 - .٠ - ع 3

 د الاو ةءاعؤا طاصزيضوملاىف كدآو حوالاوأ ةلزا بتكلا ساح باتكلاب

 | ورانا لاسرإبف وبران ناك و مضو» مك :راخنلل ناقجالا كد نش فراعلاو

 : ا وسم ادار كنك 1

 اذ اهدرتنا لق 3 ئد ا ّط لسربك اى ل اودادر الاف رطااو فرطاادرب دو

 رقت شرعا 5 أر «.آراإ ديف ل *هو عارسالا ىف ةياغ اذهو كردي نيءاهش رع

 الدابعز» ايفا ةطاشتاإع ركضلاب ةمعنا اقل #«لدإ# هدب نيب الصاح دنع
 ر- نكما ىل ل جا ُّ قاقع#ا ري 3 ىل: هب هه لذات #ىبر 1 غاز هاذد ف ملاعت

 زاكما ىف مالكلاو هر «غوأ هشفن نب رعشة ريس نوفر طاا دارا ةدكق شر ءاا راضحأ

 قءلوحالب هللا زد 0 نإ « ركشأأ ىو ل. وا ءاعنالاة لآ ىف عدت هاشم

 اود ءاداق 5200 نياق يدق دحأ نأ 3 زفك 1 0 43 موداو ةودالو

 عب هندنال © هسقنا ركش انف ركش نو ف ءاياازد لدبلا ىلء بصنلا امكامو

 هو »نارا عدو 5ع ايفو بتداول ”ىتامع طخو أهدب رمو ةمعئلاماود اها

 ' ' اهش رعاه 000 5 ِ امنا هياع ماع الاب 3 م هراش نع 3 ى2َىف رنا 8

 ديا ف فائتسالا لح عنرلاب ىرفو اا 34 راغا 3 هاكشو 0 رجيخأ ف زا 2 0 3 0ع

 الا ىلا لو بتاوصاا باوألاوا كف رعف 0 0 ناو ندلا ند نواب مأ

 !رذا هءاع ةاكود باوالا اع ةاغ هتف دتو اهشرعم دقن تاراكإ هلو زودتلاب

 مز لا

 كلذ لمفت.تقددلو كد:ءناك هللا توءد ناو كلا هدجوأ هللادنع 1-00

 21 © هدنع ارقنس٠ 8# شرعلا ناميلس ىآر ىن»ي # ءآرادإل ا را را

 « ىو ىبر لضخ ن» اذهل  فرطلا دادتراردتىفماشااىلا برأءنددبلا الوخ
 اهركمأ الذ هي ر ةكأأ 8 ل هتمتىأ « ركشأأ © دار ا وا نكفلا ىف

 00 دا وهلا كس عقاد وعى ىأ # هسفنا ر ع اذ ركش ثندو

 ناد ةكندو © ةدوقفملا و وا | ةعئاادق لكل نذل اهمها ودو ميعتلا

 هيلع لاضفالاب ىأ 6 مح

 اك
 اغا ليقو 4كم ض اسوأ هيفدازيزأ وه لق هنأر راذأ هر ًّب - لا | اهرب رسم .ايديع

 100 :9 رجأ رودحالا ناكمو كد رجالا رهو ناكد لءجو ةداغأ بل

 ١ 5 ١ م 33 1

 اعاو هتفرعم ىلا # نودتييال تدل نوكت ما 8 اه-ثىع ةفرعم ىلا »4 ىدتعا

 ) (ركشأأ )و ريتع (وواا) ود ةن»ن
 دبر ناؤ) دتعأ نفسا ركن ءو) هرباوث »2 4سقنأ 0 ع اذ) تمعن( ركش نم وز هت رعت

 رك نارفكلا ثالذ هرم هر نع ىأ 3 ع ىبر

 لو ةمئانا رفكو ركشا !نءدضاىعابيس هنع همعأ عطقشال



 رفءملاركتملا ثيرللا لد رال لاق هاله نانا # علا نم د ام ثديذ  تبرغعلاق

 * كماقمنم موقت نا لبق هاك انا فار و هع“ا ناكو هنارق
 قوقل 9 هلج ىلع 6 هلع ىناو 3 راهنلا فنصن ىلا سلجم ناكو 3 لا كل

 نب فصآ 46 باتكلا نم لع هدنع ىذلا لاق 8 هلدبا الو أيش هنم لزتخاال نيم
 هنعربشتلا نوكف هيف نايلس وأ هبهتلاهدبا تام ل رضطلوأ ءرزواكل

 لبق هكر اق الل اوهييسب تناك ةماركلا اءدهناورعلا فر ىلع ةلالدالكل

 د مع مرد نأ لبق اهريرس ذأ نأ دار اف اهلام هيلع مر تاسأ ا

 نال اكلم“ ردق قرد ناين ارا :ل دوب .دهبدهلا ]هقول هفسو هبمعأ هنا
 ساسبع نبا لاقو ىوقلا دزاملا وهو 4 نا نه تيرفع لاق # ةكمللا ردق

 ناكو دراملا رت< وه ليقو ناوكذ ليقو ىذوك همسا بهو لاق ةيهادلا تي

 عسنتم ىلا ديف ىضقب سلجم ةادفلاىف هل ناك و سابع نبا لاق كئاسضق سلم ىأ
 ىلع ىأ * نيذأ ىوتا وللا لك أ < هلع قاوإو ةقضت ل قو را

 لع هد :ء ىذلا لاق كلذ نم عرسأ ديرأ نايلس لاو اهريغ و رهاوجلا ن . هيف

 كالا وه لبق و نايلس هب هللا أ كلم وه لبقو ليربج وه لبق « باتكلا نم

 قليعأ دي لكس او اح هءىعداذا ىذلا مظعالا هللا مسا رمي اقبدص ناكو ايخرب نبا

 ءادب الا هسفلا نآَح دموع لو امهفؤ انلع ها آدق هللاناكو باتكلاب رطل

 هاعدلا ناكل يق تيرفعلل ىتأتبالام شردلاب ناينالا ةعرسن م هلىفاتيدنا تيزقعلل نيب م

 ىورو ةشئاعنع كلذ ىورو موبقاي ىحاي ليقو ماركالاو لالخلا اذاي هءاعد ىذلا

 هلال ادحاو اهلا ”ىشلكدلاو انهلااي باتكلا نه لع هدنع ىذلا ءاعدلاق ىره لان

 2ك عدم للص نيح نا ن1 لاق تمص نأ نسانع نا :لاوو اهلا 1 تنأألا
 0 هللا ثعبف فصآ امدونميلا وحن نظل اةنشنع ناك ءاسدف كفرط

 ناميلسرخ لقو ناميلس ىدب نيبنم عت ىتح ضرالات 2 هءنور ري
 نامل سىس رك دنع رهظ تح ضرالا تحن شرعلا باغف ا هللا مساب اعد راد

 ىلا اىتلاتن لاق تاه ناميلس لاق« كف رط كيل ادترب نأ ل بقدب كينآ ان أف لاقام لاق

 ١ هلق ىف ةزلث* راهظا ةاراقأ كلذ هللاو ءأطدتسا د :ًك تيرفعإ (كفرط _

 دا رملاومهريغن ء المو نكلا تيرافعل ًايتالام دانا دنا مهارا 3 ” الوا م هادوتف

 ا ريرسنلا

 | * كماقم نم موقت نأ لبق هه كمان أ فرت دسسدت تالا

 ا الوأ مهادقف روع راهظا ناولس داراف هلك ىذلا تيرفعلا تطادخلا نك اذه لوف

 نألبقدي كينآانأ) ناوكذدمساو دراملاثلا .كلاوهو (نآانمتير رفع لاق) اهاقءل ارايت>اهر 5 مأ هت 1 رع 10 3

 لاقف هلداالو ايش هنمذخآ الوه مدي ىنآ (نيمأىوقل ) هاج ىلع (هيلعىناو) كئاضقو كمكح ىلع( م :

 ( باتكلا نم كاع 7 1 لعل هروس ىذلالاق ُز هك مانع 0-1 اذه نم لك اضما مالسلا هنلع ل
 ربهاقلا باتك ديبكا ىأ

 لوق دنع ىلاعتا لا هلْ رأ

 هيلع ليوتحوأ تيرفعلا

 ىلع باتكلاو مالسلا

 وأ ّط 0 ولا اذ اذه

 عصالا وهو نايلس بتاك
 ع ناكوروهجلا هيلعو

 ىذلا مظعالا هللا مسا

 وهو باحا هل ىعد اذا

 لالحلااذاب مويقاب ىحاي
 هلاو انهلاايوأ مارك الاو
 دلال اذحاو اهلا * يدل
 لع هلناك لبقو تنأالا
 اماهلا بوبغلا ىراحت
 شرعلاب ) هكماانأ)

 نيعضوملا ىف كينآو
 مساوأالعف نوكي نازحي
 لبق ) هلوق ىنعمو لعاف

 ( كفر كلآ درت. نأ
 ىشىلا كفرط لسرت كنا
 كرضبأ هدرت نأ ليقف

 ىوريو كيدي نيب شرعلا
 نإيلسا لاق فصآ نا

 كشيعدم مال_سلا هلع

 هينيعدق كذ رط ىهت تح

 فصآ اعدعنعلاو< رظنف
 عبن مث هناكم ف ش رعلا راغف

 هللة ردّش ناميلس ساحم دنع

 هفرط ديرب نا لق ىلاعت

 نم) ديدش (تيرفعلاة)
 11 كاصتناللا هئاضق سلخ ناكو ءاضقلل كسا ن ء(كماقمنمموقثن ا لبقدب كينآ )و رم هلق

 (بات كلان ماع دنع ىذا لاق) اذه ند عرس ًادنرألب نضر ل ًاىوقل)

 هين ًارىذلا ”ىشلا كم 1 غلس نأ لبق 5 ( كفرطك. !ادترينألبقد,كمت ا ارا 20 موبقابىحاي م ظعالا# هلل



 1 ركن« ىنعاأناو لاع قنودع | كلوقنيبقرفلاو ةسوحلا كرثو نامعالابالا هن ح رذاالو ىع مكنم قشر وركلاح

 حدقف ءافلاب هتققاذاو لاع ىندع كلذ مهودو ىنذااىف ىتدايزباملاع ىطاخم تاعجواولاب هتلقاذاىنا ءافاايهلوقتنا

 و هنع ىنَغ ىناذتاعفام كيلع ركنا هل لوقا ىناكمدادماىلا هعم جاتحاالاع ةعاسا اهريخا انافىلاحهبلع تيفخ نمت

 . مهاج ىذلا ببسلا ناب ىلا كلذ نءبرضاهراكت للع و داد_هالا يلع ركناامل هنابارضالاه>ووهللاىنان آافدرو

 ايندلا نم ظح مهيلاىدهم ناالا - ه١؟ زؤ-ح رفالواضر ( رسثع عساتلا ءزجلا م ببس نوفرعيال مناوهو

 ل 6 مهلا ف لوسرلا اهبا 6 مجرا طاهيف ةدايزلاو ادلب ةمكلا روصت مهلاح | جدأ ) اد نولشل

 ةردقالو اهتمواقع مهل ةقاطال ك اهبمهل ل.ةالدون< مهنينألف و اهموقو سيقلب | 0 02 8
 هفاوناكام باهذب © ةلذا  أ.-نه # اهن» ,ينحرخخاو 8 مهب'ىرتو اهتلتاقهىلع 0 د هجيج اما

 أ اهشرعب ىنيتأيركيا "الملا اهيااي لاق #9 نوناه. ءارسا * نورغاد مهو 98 زعاانم

 :ردقلا ,مظع يل !-ع ةلادلا بئاسعلا نم هنهللا هصخ ام ضب م نا: كلذ دارا |
 هركش مأ هذ نأ راظانف عر 6-1 ناب القمع ربت و ةو.ناا ىوتد ىف هتدصو

 اهاضرب الا هذخا ل مل ةكس:تنا اذا اهناذ # نيكس» ىنوتأي نا ىل

 اههوقو سيقلب تنا مهلا
 مها ل قالدونج مهني انلف)

 ةق.ةحو اهم رن ةقاطال(اه

 ةلباقأاو ةمواقألا ىلا

 مهولب اب نأ نوردقال ىأ
 ملام امن ىناطعأد# هللانال ىتجاحنه ايندلا تسياو ايندلاب حرفأالف انأامأو ضب
 حرا دذولاريمأ ور عنب ردا لقمة ةو.لاو نيدلاب ىتدر 5 كاذعدو | 520
 اهنهممحرتتلو اهب مهاإ# ةقاطالىأ 4 لقال دون مهني نفط ةيدهلابىأ 5 بلا
 5-0 ىوتأيملناىأ 0 نورغاص مهو ةلذأ 0 7 ةرعالا ىأ
 ناهلد لام اهوخابو ناعم دنعن ٠ ىأ امأأ ساب ىللدر تءدرامل باتكلا لهأ نه

 كيلع ةمداق ىلا ناولسملا تلعف ةقاط نم هءائاامو كإ:اذهام تنىعدتل هللاو تااق

 نم ( اهنم مهتجرختاو )

 (نوسغا 2 مهو ةلذ ب ا

 اوناكامممعبهدزنالذلا

 هريدعو بهولاق نبأ راغصلاو كإملاو زعا|نههف

 دانصاو سا وكنا
 هتاعش [عثرب ترمأمث كتكزإ هاوددت ىذلاامو هيأ راظنأ قدموا را | اهلونتز اهيا ف
 كسار هبتاكوو ب اونأ ةع.س4وملع تقلغأم ن خو لج ا نيب 0 ص 3 صتو اادملاب
 ةقاط هباناامو ىنودتلاق

 رخآ ىف اهش ع تاع مث
 . ع -

 تآةلعو تارا هع ماس

 هلا صاخنال 0 واح كالق ها - طظذشحلا اهكلعمل 26 تغذا>نأ تااقرع نوط

 نايلسملا توتو ىل.ح -رأب ممْذّؤأ اعدم ل هاؤ ف ىداخم:اب ابدا: 5 ترعأمن ل

 ها 6 نال هد فواا هدب ىل- ل 6 ]ا سةءىثاق
 م ع 6 ل اللا

 ساحتاموب جرخت هنعلأسإ ىذلاو» نوكيىت- ىئبأدتب الابمهءالجر نامياس ناكو 0
 نائلس ىلاتث بو هنوظفحم
 امرظنال كا ةمداق ىلا
 تصحم#و هيلاوعدت ىذلا

 لق فلأ رسثع ىتلاىف هيلا
 اف كولا لك لك ربف

 معرف سأر ىلع تغب
 (( انا ) هصخام ضعب كلذ امربنأ دارأ ( نيمس» ىتونأي نأ لبق اهشرعب ىنينأي مكيأ الملابمأ اي لاق ) نايلس نم

 اخأي نأ دارأوأ نايل- ةوددل دهشي . امىلعو ىلاعت هللا ةردق مظع ىلع اهعالطا عم هدد لع بئاخعلا ءارجا نم هن ىلاعت هللا
 رككف هنووي نا: داراوأ قتلا لهأ دنع دصبادجو اهلاهدَحأ هلل 2 0 تاسأ اذا اهنا هلعل استنأ لبق

 امهناعاةلولخ«(ةلذ )أيس ن +( رينج رئتاو)امول ةتاطال (ابم«ماىلقال) عوج (دونجي نين الف) تدرب (مهيلاعجسرا) كلا
ن أل .ة)اهرب رسب (اهش رعب بتي ركيأ ال ارمأي) ناهلس(لاق) نوليلذ ذ(نو سغاص مهو) مهقانعا

 ااه نيا ساس( عنيا :ونأ ي

 ناجملا ادم اند ت'زئد5“س:قاب اولو اذهام لو ه4-:هاس رقاسحو عشت هرب رمد ىل#

 مكيأ الملابس اب لآق ٍِه هدواح ىل: ناهس لا ناو 2 ةريس٠ ىلد ناكو

 نيهؤ» ليقو نيدئاط ىني سابع نبا لو #* نيل-» ىنونأي نأ لبق اهشرعب ىنينأي
 ىلع ةلاد ةز مم راهظا و ىلاعت هللا ةردق اممريا اه لع راض>|ىف نايلس_ضرغ ىلآ

 1غ ناهلح نا لقو اهاقع كلذ ربتكل اهعمع ىلق هريغيو هركت نأ دارأ لقو هتوبن |
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 هلمعثاهدمعاملا دحأت ةيرادلا تناكفءاملاب اعدوا, ا دك ءاضمةدود ا :دلا قشور كك

 رخآ
 حا

 طرط تيارت 0 د رك ّ ردلاف ت تذفو ةرءش 0 را خ هيقاع

 يرجلالا د ةايف اهدس ءا املا ن1 ةيراللا تناكف ءاملاب اعدو ةع زا ف تدل

 ةيلفلالا 6 ا برعضإ دكا اك مال ءلاو اههحو هن. برضت م

 ىننودعأ لاق  اًاح الف رو تع انوا لورا 26 نائلس ءاح الف لل

 ارقو.هطاحلا | بيلغت ىلع نسوا لوس كلو 1 تو لوسزال قاطخ 4 لاع

 هي هللا ىت دان اا 3 ءاملا فدَحَو نينونو هدو نوخ ”ىرقو ماغدالا,ببوقءعيو 3

 اهطاقسابو ءاملا ناكساب صفحو ورعوباو عفان ل »* هيلعدب مال ىذلا كلما وةوبنلا نم ه

 مقوالو كيده ىلا ةحاحالف ا امري ف هدحو ىتاسكلا اهتلامابو نوقايلا

 ابنا 2 نم اره اظالا نولعتال كيإل # نوحرفت مكدهب مت مذا لب #9 ىدنع 4

 نضالاو كلاما ىلع اراخعثا هنودت اعوأ مكلاوما ةدايز زلابحكلا ىدب.اع نوح ر فت

 ىلع هلاح ساقوهو هلع مهلج ىذلا بدساانام ىلاهلماعتو مولع لاملاب دادمالار راكن ان عا

 قنبللا نم مهعمام ردقىلعا ذم م رط لعادل و روةضفلاو 00 تبهذلا تائب ل ناك ملاشرلا ١

 مهعمامأ و ءض وف كيد اوم نأ اوفا الاخ تانللا ععوم لسرلا ىأر الف مضوملا كلذإ 0

 نيطايشلا مهل تلاقف اوعزف واوأرامم هلاهنيطاشلا ا الو عضوملا كلذ نبالانم | 1

 ىح ريطلاو ش>ولاو نملاو نما لعنزورع أوناكف ركملع سأب ال اوزوج |
 مهلاح ن ءمهلأ اسو انسَح اقل مهاقلتو قاط 0 مو.اع ليقاف ناولس ىد نيب اوتو

 | ىلا قانا لاقو هيف راظنف ةكلملا با ل هيف اواحاع موقلا سيئر هربداو
1 

 ةزرخو ةيوقئمربع ه6 ةرد هيف نأ مهل ل !ا_و هيف اء ءريخاو ليربح ا هكر حف هن. 1

 ناعلسلاقف ةعزجلاىف طيخلا لخدأ و ةردلا بقئاذ تقدص لوس رلالاق بقثلا ةحوعم |
 ىلا لسرت اولاقف نطاشالا مه دنع ع نكي فنا نيفالإ لاسأو اهبقث ىلنمأ

 + ىتح اف ثلخدو ايفىفةرعش تذخأةضرالا تءاجحالف ةضرالا ا
 لاق مث كلذ كل لاف رحشلا ىف قزر ريضت تلاق كتحاحام ناهلس اهللاقف رخ عَ

 َّق ط كنا ةدودلا تدل هللا ىنإي اهل نأ ءاسضي ةدود تلاقف ةزراا هذدهب ىلنم |
0 

 كتااقف ة:كتحاحام ناولس اهلهلاةف ر 2 الا بناخلاع ند تدر 535 0 تبقثلات تاخدو اق 1

 اولسغي نأ مهسعأن اب ىراوجلاونالغلا نيب زيممث كلذ كللاق رك اوفلاف ن1 نوكي

 لسغتو ىرخالا هب ترضتو اهدس ءادخأت ةيراحلا تاعخل مهيدبأو مههوجو |

 تناخلان 8 تدحرأ

 ناب ىلع ءاملاس صت ةيراخلاثن ودهجو هبل سيو هيد ءاملا ا مالغااو اههجو |

 ل امتهتلاربخأ يك ةيدهلا ن زاهلس در مثىراوجلاونالغلا نيب زيف هرهاظ ىلعمالغلاو اهدعاس |
 ندلانم ىناطعأام ىأ * هللاىتات آاف لاع ىننودع أل اق نايلس ءاحاملف هي ىلاعت لاقف

 مد متألب ( ا امم »8 لخفأ ىأ ه6 ريخل ف كلملاو ةكشللاو ةوبنلاوأ
 لا مكضعب ءادتهإب نو>رش : ايدل ةرئاكمو ةرخافم ل متنأ هانعم # نوحر فت

 دعأ)نايلس. 7 ع داك 5-3 9 58 ١ (لاق)نيلس قاافلوتر نايل

 م ةهد>و هل برضي 4 للا ةروس ٍ ا ياك مالفلاو ل هع١ 2 4 هسا

 ردنملل لاقو ةيدهلادر

 ) ءاحاسلل) مهلا مجرا
 ورم نيردنملا اهلو_سر

 (لاع ىننودع لاق ناميلَس)

 لصولا ف ءايلا تامئاو نينو
 امهقفاو لهَسَو سب فقولاو

 لصولاقورعوباو ىدم
 5 ع

 بوق»إو ةزج ىودع |
 نينو:ب مهريغونيلاحلا ىف
 قايطتلاو امين األ
 (ها اناا ) ليسوا
 ةمعنلاو كلملاو ةوبنلانم

 ورعون و ىدمءايلا مفي و

 احسب
 لب ) ايندلا فراخزنم
 ) نو>رفت متدع منَ

 ناك ىدهملا مسا ةيدهلا

 اةيطعلا
 هل عدقوملاو ' ىديلا ىلإ

 نالف ةيده هده لوش

 كفاتضتف ىطعملا

 اك امتع هدأ, نه كلارا

 ىعملاو هبا ماها 4

 دنع امريخ ىدنعامزنا

 قدلا قانا هتلانا كلذو

 م دلتا كن: كلا
 نانآو عسوالا ىنغلاو

 هيلع دازتسيالام امندلا نرم

 دع ناب ىلثمىضرب فيكف

 نولعتال موقمتأ لب لاع
 ايندلا ةايْللانم ارهاظالا

 نودازتاع نو>رفتكلذلف

 لها كلذ نال ميلا ىدجو
6 

 377 ٍ الع (هللاىنان 1 اه) هيدا

 0 5 و مكتمم

 تدرانا( نوحرفت كيد, متن لب) كاملا نم ِ« اطعأ (؟ان١ امم) لضفأ( ريخ)ةوينلا وكلملانم



 كرولا

9 

 مدل ةاَشْنم ل.خ ىكار نواحو ىراوخلا بايثميلع مالع ة هنا م تعش همد ىلع 30 نأالا ائم 0

 !امر لعةيراح ةئامسّجبو ر ا وكلاب عك 626 معا 0 ل )1 رثع ءعساتلاع ردا م 8 ع لكامل للا ١

 4 دلفلأو

 الات احاموةضف

 هيقاقحو توقامااوردلان

 املا ىزىف
 دف وب هذ نم

 ةحوعمةعزح وءاردعةرد

 ترماوالسرت عبو بقثلا

 ورع نير تكل مهلع

 مر ل
 0 نولسرملا

 هم 5.تلاقو راجل 0-2

5-0 
ّ . 

 ريخ ارت

 نيب زيك غن

 ةردلا بقاو قا ىفاع

 اى كلساواسقت

 تلاق م

 رظن كلا

 نا و ىضنم تاكو دارا

 ىنوهف اقيطلاث كان كلب

 ردخلاو د_هدهلا ل قاف

 ساو هلك ريما نا_يلس

 اوبرضف ندحلا ناس
 ةضفلاو يهذلا تان

 اطبخ ةزرذ

 رظننا ردنملل

 وهف نابض

 نيب ناديمىف اهوشرفو
 3 3 راو هندب مسار ف 5 ف 1 1

 اط احن نادم انزل لءد- و

 لاو بهذلا نم هفرش

 ىف باودلان سحاب سعاو
 نء اهوطب رفرخلاو ربلا

 ىلع هراسو ناديا نيعإ

 اذا وانصحاو 5 تانمللا

 نعءاومقاقر ثك قاخ مهو

 ليدت مث ١ راسلاو يعل

 2 ئساركلاو يظر م

 نيطاسش أ !|تفطصاوهساح

 افوفصى سنالاو مم أرفاؤوذص

 لا تسلافةي راحةئامسخومالع 8 هير :اهسدح ىلا ٌ

 اع نائغلاو أ

 اقحو نالغلاىز ىلع ىراو>و عدا رك اء انالغ مهعم تاسراو دفو ىف ورم
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 | هءاشرظع اوارو هك لك اولصو ف اطرح ةزرط اى كلسوايوتسمايق ةردلاسشو

  ريخاو قحلا بلطف لاحلاب ليربح مهقبس دقو هيدي نيب اوفقو ف مهسوفن مهيلا رصاقت

 و سقلب تدع هريعو بهولاقةفيصوةئامو فدصو ةئام سابع نب لاق فئاصوو ءاقصو

 | تسلاو قطانملاوةبقالان نادعلا سل ىراو
 َ 0 لا مهقانعأ 3 بهذلار ( وا 5 0 تامح فقر راجت 3 ناذعلا
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 ام ا نوذرب ةئامسج ىلع ١

 ا 0و را دال ا ةضفلان م 0 تع ا تانيل 4 بلا تاو

 اولعفف ةضفلاو

 : ا 0 | ترس اووجالو سأل 0 لحد د ا

 | ترعأو ءاسنلامالك هبسشي ثينو ثدناتءالكب هوملكف نايلس مكلك اذاتلاقفنالغلا

 ١١١ اذا لجرلاىلارظنالوسرال تلاقمث لاجرلا مالكه بشي ةظاغ هيفمالكب هنملكي نأ ىراوجلا
 : 2 نا اود: عااناف هراظنم ا كنلومالف كلمهنا اعاةسضءةيفارظن كءلارظن ناذتلخد |

 | لبق اوايادهلابلوسرلا قلطناف باوجلادروهلوق مهفتف ىت هنا ههفاذافيطلاشاشب لجرلا تيأر
 سعاف ريدا هر ريخاو ن نرائياس كارم دهدهلا ةضفلاو بهذلان هرمانمل اورضينان 4 |ناولس

 | بهذلا نبل اوشرش ناو سس رق ةعست رادقم نادم لمع مه سعأ و اولعفف

 كك دل نم :هفرخ اطئاح اوامعي نأو يهمس لا تانبللا كلترادقم اول“ ناو ةضفلاو

 رم نا هللاجاي اولاقف نسحأ رحلاو ربلا باود ىأ لاقمت
 ]| لعلاق صاونو فاىعاو ةعجأ اهلاهئاولأةفلتءادكو اذك اهللاَش رلاباودنم

 عمتج اف ؟دالواب ىلع
 هلعطضووهرب رس ىلبعهسل<# ىف ناهلس روق مث دلا مثون زادمملا نبع نع مهعاقاف ريك لح

 نحلل لاقمت هلاعثو نادملا نيءع نيب اهودش لاقاهباونأف ةعاسلا اهب

 شحولاو نيطابشلاو ناو سنالاسعأو هلامش ىلعو نادملاز يع لعمرك ف الآ ةءبرأ
 اورظنو نادملاىلا موقلا اند الف هلامشو هنبع نع ء مءارف .- م ريطلاو

 بهذلا تانبل ىف ثورت اهلثم ىربالىتلا ب باودلا سالالوأ اوأر نائلس
 ناعلس نا لقو ايادهلا نم ا ةاسدشم غهنسفلا "تاكا و الف ةضفلاو

 كلم ىىلا

 | شرف ْن س1 ثوراب اودللا اذ 26 هوقلاان دام اف كودك ءاوهلاورويطااو ءاسلاو شحولاو >ءارف 9

 ةضرالا ساق قملانب ًالاقو ديف رظنفةكلملا باتكءوطعاف ةاطدح 2 ناولس ب مهلار رظذ هندد نيب اوفقو انوايادهلا



 تال ًالاوداسحالاةوق ةوقلاب اودارا ( كد اولواو 5 هود ةاولوان#) اهل نيم ١) ولاق) فالآ ةرسشع لعد اولا مط 1

 كيمابا_فيرف كل نوعيطم نينو كيلا لوك مىا (نيسعأت اذامىرظناف كلا سمالاو )برحلاىف ءاللاو ةدحتلا 11
 عدلا ت 0 ا ىارلاو نأ ندال 9-3 ءانا نم نم اا 020-- 0 0 8 0

 0 1 اذا هز د دام او ء ا تاو ا م 66 0_0 اا 0 ا 0

 5 رهقو و 00 1 ِء 1 2 لا (اه دسفا) | هونع 1 -

 ةزعأ اولمجو ) اهوبرخل | حال اول ةعابتسوةدجت ديد سأباولواوإإهدملاوداسج الا «ةوقاولوا ندئاولاق © |
 ال اواذأ اةلذأ اهلهأ تلاق 9 كبار عيتأو كمطن ل او ةلتاقملا نم # ني سأتاذامىرظناف# لوكوم © كيلا | ع . ِء < لاو 1 ٠ اصلا . «احا“1| 3 06 ا 0 9

 اناتقو اهفارشأ اا | مهئاعداب ةلتاقملا 00 ندا ال فسزت ُّ اه ودسؤاهة ب را واح داذا كولملانا

 1 ١ ع مالسلاةملع ناولس ىلع نأ ةفاع ميلا ىرئاهناب راعشاوةض رعلاو ةساذلاىوقلا

 ثرا دف أورس -

 ىردال لاوس برحهلانا م مهتاداعو مهلاوما نم هفداصتام داسفا كرش 0ك
 2 برهلا ةيقاع ءواس

 «نولعش كلذكو) تلاق

 داع ةهدكعو كك 3 ا ّّت ع 5 ا

 كاب 75 د هي ةيدبم مهيلا ةلس سمع ىاوآ# ل> وزع هللا نم اهل قيدصتوأ جرتسملا ةحاثلا مهتاداع نم ١

 ىكلم نع اهم هعفدا ةيدهب السر ةلسرسع ىلا ىنعملاو ةطاصملا هعدقت ىرت ا-1ناس ]|

 نبرذنمتثعب اهلا ىور كلذ بسحب لما ىتح هلاح نمي نواسرملاعحرب مةرظانفؤ# أ

 سأباولوأو لاتقاا عملا فىأ« وق اولوان إلاه! نيم "الملا نمي رات» [
 نضرتادهوةعاضقلاوسألاو دددلا قفةوقلاب دارأ لقوت را 6 ديدش

 هكرتو لاتقلا ىف ىأةكلملااهتيأ © كيلا ىمالاو ا اولاق مث كذب مهتسعأ ناىأ لاتقلاب نم |

 ١ ضيرعتلا نعمهل ةبيجم سيقتلب  تلاقوط ك سعال نيديطمانب جت ىأ## نب سماناذام ىرظناف :
 ' اهون رخىأة«اهودسفا# ةونءىأو# ةيرق اولخداذاكومملا نال «سمأديلا ليام ولاتقال |
 سمالا مهل ميقتسي ىك اهءاربكو اهفارشأ اوناهأىأ 6 ةلذ ا اولعحو # |

 هللاقدصو انهاهنع ريخلا ىهانت مث مهدالب هلوخدو ميلا ناهلس ريسم كلذب مهرذحن

 نم كلذ ديغ ىلامهرايد بيرختو مهلاوها بهنب هيةلذا اهلها ةزعأ اولمحووإل اهتبقاع

 كلذ ناب ريرشو مهلاح نم تفصوامل 00 3 نولعش كلذكو رسالاو ةناهالا ا

 مدقلا كلملاتب ىف 3

 او كلذا وح ترس
 ثيدح كلذ دعب تركذمث

 ىارلانم تاراموةيدهلا

 قيدصت وهليقوديدسلا

 محاو اهلوقا هللا نم

 داسفلاب ضرالاىف ىاسلا

 حابتسا نمو ةيآلا ءذهب
 محااذاو زفكدقف امارح

 هل رحماادحو ىلعنآ رقلايهل

 ىلاو)نيرفكني عج دقف

 انهلوق نم. وهل بقو نواعقت ىه كلذ أ <« نولش 0 وه ىلاعتلاقف اهلوق
 هموقو ناهلس ىلا ىأ 4 ةيده. مىلا ةلسسرم فاو 3 تاق مث تلاقامل ديك ًاتلوهو

 مج ةيدهلا لبق اكلم ناك ناف ىنمأ وه قع 5 ردا يكلم ىلع اهب 1
 0 (ةيدم مهمل | ةإسم 1 9

 ا ةرظانف 0 اهلوق وهو هند قى هعش نا اللا انمهضرب لو ةيدهاأ ليش 0 انس ناكناو
 ةيدام ةلحسو قمل س سح

 00 هرطتف (5 رظاسنف) :

 نسحو كولملاةداع تفىءاهنال اهدرب مأاهل وبَش ( نواسرملامحرب ) ماهفتسالا ىف را ف رح عم فدحم فاالانال اع

 اهد راس ناكناو ىو[ واسملاب# اكلم ناكناذ مهدنعايادهلا عقا

 ا تدهافاهي رحورومالاتساسدقهلقاعةبدباة أسما تناكس مقلب نا كلذ و# نولسرملا حرب مح

 ىرظناف )عيت كمال انسعأ لوقب ( كيلاسمالاو ) لاتق :!!(ديدش سأبواوأو)حالسا !ي(ةوقاواوأ نحتاو ولاق) ىنو رواشتو
 برهلاب ةونع (ةيرقاواخ د اذا ) ضرالاك ولم ( كولملاناتلاق ) ةمكحي تدل قى ني سعأت ذم

 نولعش كلذكمتلالاق ( نولعش كلذكو ) كلذريغو لتقلا واترمفلاب ( 115 اهله اة نع ًاوام>و)اهونرخ(اه ودسفأ)لاتقلاو
 لفقر ( نولسرملا عج زنام) لات ا ةرظانفةيدم) ناهلسىلا ( مهيلاتإ_س سم ىناو ) ءاي ريكلاب ضرالاك وام ىت-هإ
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 وأ هفامو هيوم نسح ( مير اخ ىلا قلأ) م ىلا الملا ؛ لإ ) ةقاخةعضاخ اموت املا

 كل ردصموأ ه.,فعسا دقف همت ملو اياتك هيخأ ىلا بتكنملبقو هقح باتكلامرك مالسلاو ةالصلاهيلع لاق

 ماك اهلا. قت األ نيبتوه ( ميحرلا ن جلا هللا مل ناهلس نمدنا )ميرك كله دنعن» هنالوأ ميح را ناكل

 واعتالأ ) نك تككو تشك هناو ناهيلس نم هنا تلامتف وهامو وه نءئءاهل لق مر 5 تاك ىل | قلأ تأ

 طناو هلوقك ةرسفم م ه18 زهح كولملالمفتاك 4 رشع عساتلاءزجلا ) اوربكتالو (لع) اور
 هد ظمأ مه هاما

 قوات ١ اود اخإ
 ىلإ املا هيي »ل اهيلا ق لام دعب ى © تاقه لوقلانم ضع ىلا مهضعب عحرب انآ

 تناكذاهداش ةبار 8 و ا هلسموأ هنووشم م ركل # ميرك باتك ىلا قلا

 مل ثيحن اهر م ىلع هاقلاو ةوك نم دهدهلا ل>لدف باوالا ةقلغم تناق ةيقاتسم

 باتكلا نأ لدتا تااعو وهامو وك 5 اهل لقدت أك فانئتسا 6# نام حاس ٠ نم هناوأل هدر ةفتسلا

 لادنالا ىلع مخ مفلاب اًنرقو نومتملاوأ بوتكملاناو ىأ هيهناووني نائلس -نمناونءلاوأ |
 ةرسفهنا 39 8 اولعت النا ع رلا٠ نجر هللا مس دم ها ليلعتلاو 1 ناثك نك

 باتك نم لد.وأ اواعتالز "| ل وهىأ بودل ريد هتلصي ْن نول كام د

 نداقنم وأن ينم وم (نيإسم

 ةيليع ءايبالا بدتكو

 راصتخالاو زاحالا ىلع
 ىوتأ "الملا املا كلانر
 ىلع اوريشأ ) م

 ا

 نب لزت' ىذلا الا

 ةثداخلاق اولا ىوتفلاو

- 
 قيرط ىلع تأ طخ

 ةلالدلا ل زاح ولا ةياغق مالكلا ادهو ن سب + داق 1 نيئدُؤ 0 هو نيإسم قوتاوإ#

 ىهلاوامازتلاوأ احرص هناقفصو عناصلا ت اد لع ةلادلا جاوسلا لع هلاوشال دوصقملاىل اع

 ندلاق ءاتفلا نمد راعتشالا حالا سلو لئاضفلا تاهمال عماجلاو م السالاب نعال لثاذ 5 رلاما وه ىذلا عفرتلان 53

 ةراشاالا ىوتفلابانه دارملاو باتكلا ءاقلاناف ديلقتلل ءاعدتسا نوكي ىتح هتلاسر ىلع ةي!ةماقا لق داشالاب هئف

 ىأرلا نم مهدنعاع اماع

 ىلا عوجرلاب اه دصقو

 قدا < ىرساىف ىوتقا ًالملااهيأإ تاتا ةلدالا مظعا نم ةلاحلا كلت ىلعاهلا |

 سعا تباأم # !سعا ةءطاق تنك ام ف هدف 22 رالاكاو عوضلا ىرضا قا |

 ةباحالا ىلع اهؤااعل كلد مهتفطعتسا .تفطمتسا عرضعكالا # نوديخت ىحؤأ

 الد < عكباكلا ق لأى الملا اريأأي 9 سيقئلب + سدقلب مهل © تلاق ف هلا كرز دخول

 تاتكلاةمارك لا ٍسوهيلع هللا ىلصينلا نءسابعنا ىوراموتمن راك هنال اع رك هتع“

 اتكلا نم تنيب مث ههحاص فرشل فيرش ىأ 3 ابع نا لاقو هَمْح

 بدضن م-غأر مال 5 راسسأ

 ْ اوءوقيو اهؤااعل مهسفنأ

 ا

 ةدحاطا تا ( اأ-هعم

 ةمضق 1 ةل ضد (ا١سعا

 (نوديكت قَح) اح

 «محر را نوحرلاهللا مسب هنا تلاقف هيف بوتكملات أرق * ناولس نمدنا © تلاقف | نع :هلاو نونا

  ناواس ل كلدك وه سيل تاقءةللامسب ىلع ناولس نم هنا مدق مل تاق قاف ْ نع اعا قونلا' نآل

 الاكل فان 0ع نع ناتكلا ذهن انقلب ركذاع اوم لا نجلا هللا مس (| ىف اًذهو عفرلا عضوم
 قيملاوىلع اوركتال سابعنبالق 6 ىلع اولعتالأ ف 2 هناوتاايتف | هلصاو 00 عطوم
 اقىوتأ «ةللاانهرأا تااَق 00 دايقنالا وهؤ مالتسالا نم لدقو نينم وم نيمئط ةلالدلءالاو بصنالىلوالا ىأ #« نيزسم ىو او ريكلاوو اعلا ننعم ةباحالا كرت ناف'ةباالا نم اومتتعال |[ نونلا تفدخ ىننودبشت
 ة ءانابو !ملع ةرسكلا
 | تانوةينعا ىأ 4 اسما ةءطاق تنكام 98 ىل ضع اهف ىلعاوريشأ ىأ 6 ىسسعا 00

 5 1 ِِع 7 تلم تبووتعإ فقو 3و5 لصو هلا هلا

 نورص# ىا © نوده مسا ىتح ©

 كو ريست دوا قورتششك ل

 < اولاق 0 الحر رشع ةثالثو 2 اعدل ضر 1سم ل اهأ ناك ليقو كر ضعت اللا سعالا 0 00 5 اودهشتوا

 لامس )ءرطسلوأ(هناونايلسنم ه)ةناونع ( هنا ) موتتع ( ميركباتكىلاو از سلا داما ابعأإ تلق 7

 الملا حااي تلاق) ةيوتكمدف 06 ءامش ونال اضم نيلع دس (نيلسمىنوناو)ىل !ءاوربكت 0 ىلعاو 3 ًامحرلا نجرلا

 ورضع 1( الاس أ ةلعاذ(|سعأ ةعطاق تنك ام ىل اورواش لاش ا نعود ,>ا(ىرصمأ نق ىوتفأ)ءاسؤرلا



 (رظننس ) ده دهللناميلس ( لاق )دم: 5

 تكرم ءأتقدصأ» لمأتا ىنعع رظنلان 1 1 هدا لق م ظع نوب نيوظعلا |

 0 لصاوفلا ةظفاحمو ةغاابملا ريغتلاو تبذك مأ 1

 6 نوء> رءاذام رظناذ ##هف ىراوتن بيرق ناكم ىلا مهنع مم مث مهنع لوت مث يبا

 مأ 0 0 اهف 2 3 تقرشما رطتنس 2 ناإ_علس 3 لاق #3 همالك نمل

 سانا ىورو ايكرلا اورفتحاف ءاملاىل_عمهلد دهدهلانامث ه# نيبذاكلا نم تنك

 امس ةكلم سيقانلا دوادنب ناهيلس هللادبع نم اياتك بتكنايلس -نامثباودلاو |
 كسل اك دارا دماثا 2 عبتا نم ىلع مالسلا مب حلا نوحرلا هتلامسب ١

 نوليطيالالج نويتكياوناك ءاسالا كلذكو هباتكىف ل دزن ملليق نيام

 بتك الف نورثكيالو ||
 دهدهلا لوقل اباوج هلعجهنال علا ظفلب مهيلا لاقامعتا 5 ميلا هقلاف اذه ىباتكب |

 أ

 ليقو باوجلانم 0 * نوءجرباذام رظناف 88 مهنمامبرق فقف مهنع متىأ 2 4 ١ 5 0 3 مدلل
 دهدهلاذخ اذ ىلا ف رصناىأ مين نوعحرب اذامرظناف مهلا هقلاذ ةيآلا ريدقت |

 ل_حاس حو 06 نميلا ع رام 00 _ سدقاب كلإ هنىأو باتكلا 1

 عيئافملا تءضوو باوالا تقع دقو اهافق ع ةيقاتسم ةعان اهدحوف ءاعنص نتا

 ع باتكلا قاأو دهدهلا ىأف تدقر راذأ 31 تن تح كالذكو يا تك |

 لب تءعفرف نورظن سانلاو ةعاس فرفرف دونك اوءارزولاو | باَتْكْلا قلاق ا م

 اذا علطت نيح اهيف عقت سمشلا ةلبقتسم ة ةوك اها تناكه ينم نب بهو لاقو اهرحىف أ

 معآ ملو سمشلا تعفتراف هيحانج كلادسو دهدهلا ءاعق اهل تدم الا ترظن ||

 8 باتكلا سدقلب تذخاف اهلا ةفيصتلاب ىرف رظنت تماق سمشا تأطيتسا الق أ

 تفىعو هعاخ ىف ناك نايلس كلم نال تءضخو تدعتر 0 تأر الف ةئراق |

 ا درع دهدهاانحأتو 5 5 اهنم اكله مظعأ باتكلا لكل ىذلا |

 ناك لبق 9 ل مافعالا كلملان ود كلم لقااوفاأ كام ل لك مهلبق ا سسيقتلب عمنا |

 اًواحالت 2 0 0 مهنه لحرل امك الا --ر رسم 0 دنا اعذاثام مءر وشم لهأ ١

 قا 8 دعاس فرفرف ا

/ 
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 ىلا ت> رخو نايلس باَتك

 تنكمأ ) تريخأ امن( تقدصأ )لمت اوه ىذلارظنلا
 بذكلاب م-هنا ابذاكناكاذاو ةلاحال ايذاكناكنيبذاكلا كلسىف طارالاب افور_عم ناكااذاهنالتبذك مأ نم غلبأ اذه

 ميحرلانجرلا هللا مسي ايس 2 سدقلب ىلا دوأاد ب نايلس هللا دبع 5 نم هتروصاياتك ن م 3 قل 0": ى

 كاذنللا ةعبطو نسم 2 0 : ل 00 -2 ةهأا/ - كاع املودهلا عا 0 ىلع مدأس

 ١ بهذا: دهدهالاقودعاهقحو كسملاب هعبط باتكلا نايلس

 ا هك مهنع لوتمث 9 مه:يداده نذلاىلا هقلاف لاف نيوشلل نو دوس اهموقو امدحو 1

 هلل ١

 تاططأ" |

 ١ ةجداقهلا اهاوحو 5 ًأرملا 0 3 فقوىت> هراقنع بات لا دهدقلا لجت لتقو اه 0 |||

 رطفةوك |
 - 5 1 1 أ | ل . اماما ع 1 78 ع كد

 ىراووةدقارىهواهر# | نابع نبالاقو فارشال مهو اهموقن حو ااه ربع 9 تت ىحشلا

 (نيبذاكلا نم

 اذه .ىباتكب بهذا ) 5

 مك ركن (هةقاذن |

 مصاعو ورعوأ افيفخت [-

 لدتلاةرسكاهسلت*وةزج 0

 ديزب ةفو ذل اءابل ا ىلعةرسكلا 1

 ىهقلاف بوقعيو نولاقو |
 (مهيلا) مهريغ ءايلا تايثاب |

 هلل [هنوذو نقلب ىلا
 هاوقق 5 أ_يعم ب 5 :

 نود عسل اهموقوامدحو

 ىو هللانودنم سم

 ىلع باتكلا ىف

 لوتمث ) كلذإ عا ظفل

 ناكم ىلا مهنع 3 ) مهنع

 عار ”تكيحم بيرق

 نوكرل كور الو

 كدنم مىهسع هنواوشام

 ) نوعحرب اذام رظناف ) |

 باو+انمهنودربىذلاام
 ثتاتكلا دهدهلا ذخاذ |

 نم اهيلع لخدو هراقع

 ىلع باتكلا ََح

 ةعزف ا 2 0 1

 0 5 لف ةئراقتناكو ١ هرخ ىف باتكلا

 ( مهنعلوتمث )هيلع ( ميادقلأفاذهىباتكب بهذا نيبذاكلا نم تنكمأ تقدصأ) كتلاقم ىف( رظننس) دهد هلا ناملس(لاق
 سيلق تذخأف نايلس,ىمأك لمفف ىباتك نوبيحنو نودربونواوقب (نوعجرباذام رظناف ) كنوربال ثدح مهنع ل



 7 .هلدوحسلا بوحوو . ىاعت هللاةقرعم ىل | ىدهلا دس هدهاأن 0 دعاالو قحلامىلا ) نودتمال مهف (

 هللا نم اماهلا سمشلل دولا
 ود لوقتعلا

 ١ نوكت نأ زوج و ماللا

 [ ىل_عو ديزب فيفحتلابو

 اودجساءالؤهايالأ رب دقتو

 ءادنللاب نوكي و هيبنتلالأف
 ددشنك فودحم هادانمو

 شرعلا ىلع الا ف مل
 فقو ف فخ نمو مظعلا

 اهامن ذودتببال مهف ىلع
 ىلع فقووأ اودهسا]ي الا
 ةدحمعمو اوديحساأدتبامثايالا

 نيتءارقلا ف ةيخاوةوذلتلا

 | جاحزلاهلوشام الخ اعبج
 أ ديدشتلا عمدوعسلا بحال هنا

 اما ةدهمسلا عضاوم نال

 امىت الل حدموأ اه. سعأ

 يدا ايكرافا كل
 قرخألاو تاون

 َج رخب ىذلاهلل) كراتل مذ
 ردعلا احلا ىمس (ءبخلا

 وعلا ق0
 ءاوشلا ءبخ ةداكك

 ( ضرالاو تا
 راطملا

 تابناا ضرالا ءبخو

 امو نوفخنام اعبو )
 ىلع امهمف ءاتلابو ( نونلعي
 وهالاهلاالهتلا ) صفحو
 فصو(مظعلاشرعلابر

 مظعلاب هللا شعدهدهلا
 | رئاسملا ةسنلاب هلميظعت

 || ضرالاو باوعسلا نم قلخام

 ونلا تغدأوأ ن 0 عهراجلا قدك نودجمسا ذلئل لسساا نعرمهدصف ى ًاريدشتلاب ( اودحعسالأ) اهل

 اودحم-!ال نا مهل نيزوااو دج يالنال هدصف هلل ١ 4 ند ودترسالمهف## |

 اسماناكو نودتهيال ىل !ءفمقولاون رائلس نم 5 هللا نم اذانثتسا نوكينا 3 اذهىلعو |

 ىلعو دوما ا

 هل فو نونلعيامو نوفخام مو ضر ,الاو تاوم“لا ىفءبخاجرخ رى * ىذلا 8 باطخلا ا

 هدو ىلع امد رعلاو ةردقلا لامكب درغتلا ن م دولا قاقحعساب هصاصتخا بح وباع أ

 نم ىلعادرو |

 ف "تابنلاضرالا ءبخورطملا تاوعسلا |

 رلا ءالقملاداكي ال ىتلا ةفيطللا ةقراحللا ناوملا را رو.طلان ه هريغودمهلأ اك هل

 رعس نأ ىل | نودتمال مهف ىدملا هك 6هأ5 6-1 ل 0 ةدد لحال ( رسقععساتلاءز ردا

3 
 وعلو نايكلا ارقوال ةدايز اودوعدا نا ىلا نودتسالوأ م4 لدن هنا ىلع

 هلوقك اودحم#ا موقأي الا ىا فوذع هادانهو ءادتلل ايو هيسئتلل 7 فقم ةعل ايالا

 : ىبيصاو ىق ةطئناؤ اع تاققاع ةط كراعوت عما اي الأ تلاقو

 املا بود>و ىعتش نيهح و ولإ ىلءعو هكرت ىلع امذ لوالا

 ىلع نودصست الهون ودعت الا وءاهةز ملا د اه : ةاهدوذاه ”ىرقواهتءار ةدتعالة لا ىف

 !١ وهو هراهظادحا رخحاو هرب ءىف ىن>ام انكار لع

 تالا تاساو راطدالا لاننا الا

 قا ارشا مع

 00 هتاف ءاشنالا ل د ت لارقا“ ”ىشااىفام

 اا 0 ذاك 5 58 00 00 00 وضخ اك فااالل بحاولا صتخي

 نيف اهتلمجن طصحملاو اهمظعاو مارحالا لوا وه ىذلا * مهظملاشرعلابر وهالا |

 سانلا األ ءانممو فيفتتاب رق ه«اودحم الأ وه باوصلا ىلا ىأ# نودتييال مهن أ

 الثل هلاعأ ناطيشا امها نيزوءانعمو ديدشتلاب ىر؛ وف اهلا نهوع ًاوهواودحم»ا ا

 ل « ضرالاو تاومسلا ىف غال نخ اىنعي# بحل اجرح ىذلاهلل ةءاودوحسب 0

 نم دوصقملاو  نونلعيامو نوفام لعو
 وهنمالا ةدايعلا قوسإلال هنال هللا ن ود نهاهريعو سمشلا دبعي نم ىلعدرلا مالكلا اذه

 شرعلاب روهالاهل!ال هللا هه تامولعملا 2 ملاع ضرالاو تاووعسل |قئم ىلع رداق ا

 هريغال دوجحسلاو ةدابماا قهسملاوهىأ هي مظعلا |

 د لصف اج
 تلقنافءامءارقدنع دحم نا عمتسملاو 'ىرلقلا ب سبي ول 0 ةدحم كلا هذهو ْ

 ش رءفمصو تالق ءامهنيب قرفلااف مظعلاب هللا شش ىعو مظعلاب سدقلب شرع فصودق

 وهف ىلاعت هللاش رع امأو ايندلا كولمنم اهلاثمأ ىلاو اهلا ةبسنلاب مظعلاب سدقتلب |
 0 عرش الئامهني قى رفلا ل صحت ضرالاو تاوعسا أن عاتق واحلا عيجملا ةيسلال

 : 0 2 غرفالف دهدهلا مالك انههىل ١+ كولملاع نك شورع ىلا ةفاض الاب هإ مظعت سيقتلب ش ىع هفصوو

 اسلوقاذه لاق و هللاو دعس« دقن اوروعسإال أ)ىدهلاو كا زد (نودتجال مهف)ىدهلاو

 :ةحئاماعيو) تابتلانم ( ضرالاو )رطملانم ( تاومسلا ف )'ىخام ( ءبخلاجرخي )ىذلاهتلنودجحسال ملوقب
 ريبكلاريرسسلا(ميظعلا شرعلا بروهالاهلاال هللا)رسثلاو رينا نه نورهظي(نونميامو)رشا اوريدخا نمنورسيام



 ةدابع # مهلاعا ناطيشلا ها نيزو 8 اهنودعب اوناك مهن 0 هللا نود نم سم

 | باوصلاو قلل يبس © ليبسا! نع مدصف 0 مهلاعفا حااقمنم اهريغو سملا |

 | سقيم تذاوق هتامحو زةااهسلل ١ كل كل نكنا نحل وبل ةحاحال لاذ |
 0 كنبط لتليوا تاناكللا ام

 | ع 0 ناك تح كك لف ةريسملا ينس ابيب 1 كلملا أنبا ١ ا

 ةريغلا اهتكردأ كلذ:سقلب تأرالف هنلع اوردقيرفدماخ هموقدارأف نور جفيو هتيعر |
 الا ةيططاب كتدتانا ىنعنماملاةو كلملا اماحاف هيلع اهسفن تضرعفديلا تاسراف
 مهعمجف ,هنم ىنيطخاو لهأ لاجر مجاذ ميركؤفك كنالكنعبغرأالتلاقف كنمسألا
 اهوجوزفرعن تااقف اها كلذ او ركدف ىف تبغر دقارما ىلبلاقف لعفتاهارئالا ولاقف اهطخو 1

 رجلا هتقس ه. تاخدالف اهعشحو اهمدخ نم ريثك المؤتجرخهيلا تفزالف هنم ||
 | تلسرأ تحد لف ليلا نم اهلزنمىلا تفرصناو هسأر تزحو هتلتقمث ركس تح

 مكنف ناكامأ تلاقو متعرقو مهترضحاو هلارزوولا ا مئاركوأ 0 ركل فأي نم

 كريغ ىضرلالا ولاقف مركلع هنوكلع الحر اوراتخا تلاقو اليتق ءايإ ممنرامُث هتريشع

 غلبامللاق ةركب ىبأن ع ( خإل اهنم ةعيدخو اركمناك حاكتلا كلذزا اولعو اهوكلف
 لفي نا لاق ىرسكتنب م,ملع اوكلمدق سر الهلا ٍلسو هيلع هللاىلص هللالو-ر

 هلا جاتحتام ىنعي ”ىش لكنه 6 قه ىلاعت هلوق #8 ةأما مهيلع اوكلمموق

 فيك تلقناذ« «لاعمعخرب رس ىأ 3 مظع شرع اهلو م ةدعلاو 0 !انم كولملا

 مظعتساهنا لق تاقءناعلس كلم ةمظعنم انامالع ايش عدا ماظءتسا

 سدقلب شرع ناكوهلثم هكلم مظععم ناهيلسا نكيملدنا لمتحو اهلا سا كلذ

 توقايلانم هئاوقو ريضخالا دحربزلاو رجالا توقابلاو ردلاب اللكم بهذلانم

 تك ةفيس هيلعو دصزلاو

 | نوثالث هعافتراونيعب 1 هضىعونيناع هلوط ناكل قو نينا ولعو نيناع ىف نيناكهلوط

 | نه ىلا نود ا اهموقو امدحو # دهدهلا نع ارايخا لحوْع هلو 3ع اعارذ

 هي مهااع | ناطيشلا مها نيزو #9 سوم رهو سهلا نو ديمي اوناك معا كلذو# هللان ود

 مه دف ف ءاوعالا بداس هنآل ناطبشلار 5 اعاو دي ربا 0 هنآل هللاوه نيزملا

 مالس الا ندوه ىذلاق وحلا قيرطنع ع ىأ > ليبسلا نع

 0 14 3 م مقتل هع ه6 0-1 دس“

 | شىعناك سابع نبا لاق ّقاذم باب تب لك ىلع

 ايندلا بابسأن
 اهو

 ( مظع ) ريرس ( شرع
 اعارذ نينا ناكل مقرييك [

 هلوطو اعارذ نينامت ىف

 65! نوناع ءاوهلا ىق

 ةضفو بهذنم ناكو

 رهاوجلا عا
000 3 
 رجح توقاينم هعاوقو

 ِء

 وناباعص م ناكو

 هيلعود صزوردورضضخاو
 بابتِسب لكىلع تاس ا ةعيس

 لا اهلاح ردصتشاو قاغم

 ماظعت_ساف ناكددتم لاح

 00 ٍِع .. 0

 ىخأ دقو كلذل اهشرع

 ناكم ىئنخأ اماهآ رةولصمل

 امهملع تاوةاعإإ ىلع فسوب

 اهموقو امدحو ) مالسلا

 8 ودم سحمشال نودع

 ناطشلا مهل نيزو هللا
 ع

 (ليبسلا نع مهدصف مهلاعأ

 | وتلا لفس ىأ

 لكرم ثينوأو ) سيقلب
 < ,ع 7

 '”ىشلك لع ترطعا ) ىت

 (ميظع ش ىعاهل و)اهدلب ىف

 رهاو+لا نم هيلع ريك نسح

 ةضفلاو بهذلاوؤاؤللاو

 اهموقوامدح و )اذكواذك

 نودبعي ( سما نو دج
 نيزوهللان ود نم) سما
 ) مهلاعأ ناطيسشلا مها

 مهدصق / سمقلا م دابع

 مهف رصف ( لييسلانع

 الا | قيرط نع ناظشلا
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 هع ( ديعي ريغ ) ناتغل امهو توقعيو لهشمو مصاعديع فاكلا مكب و هايازامملس كقشن كمإ 0

 5 املف نامماسنم 9 ةلالدلل هعارسا ىلعةدملا سعش هثكم فصوو بي رد نءهلوقك دعب نام ١ وأ ليوط

 طخ مل اع 1 هناهح 1 م 615 5-1 اع ) ط2 ١ ا كام لاق )هع هتدع 0 | ع

 حاكف دهدهلا هنا مهلأ
 هنم افوخ 006 ةعورتم ىلعةلالدلا ٠ هبديرب ديدم ريع انامز * دمعي ربع 3 3 7

 لة ماياهتبط اخع ىف و بس لاح ىف د هب طحت ماع تطخلا لع يه فاكلا مف ل مصاع ًارتو |

 هبدل عاصتبو هسفنهملار قاتل هبطت ماع عطاحاخ م ىىلاعت هللا قلخ ىن دا ىف نا ىلعهل هبال
 ريثكنيا 5و 4 اسوم كنتو إف قابطا دب ريغبو قابطاب ءاتلاىف ءاطلاماغداب“ىرقوهلع | ىف هلءالتبا ةبللا مولعلاو
 ىور ققعربخ « نيش ّ 8 ةدلبلا وأ ةلبقلا كدا 7 ىلع فورصمريغ ورعوباو | نالطب ليلد هف و هلع

 هجوتمث ءاشام هيماقاو مركلا ىفاوف محلل زهجن سدقملات يب ءانب مثاا1 مالسلا هيلع هنا ]| مامألا 3 ةضفارلا لوق
 مثاهب لزيذف اهضرا ةهازت هترحعاو ةريهظ ءاء:صىفاوق احابص ةكمن م جر . نعلاىل | | نوكيالو ىذ هيلع ىنحال

 نيح قلحذا هدحنإف كلذ هدقفتفءاملا بلط نس هنآل كلا دهدهلان اكو ءاملادج مل ْ

 2 مالكلا | اد ناميل_س

2 

 ةوبنلا ل-ظف نم ىبواام

 0 رك 5

 هنم لعأ دح ا هلامز ىف

 ح رمثدل فصوام رظنيل هعمراطف امصاوتقدللا طاف افقاو ادهدهىأرف نايلسالا :

 ءانشا هدايع هصاخ 3 00 هللا ردق بئاحع قلعلو ىكحام كح ورصعلادعب هلعح 5 ونا فرصنم

 ةأرسا تدحوىبا ٍِ 5 در : 0 اهركتسيو 0 اهفر علا عم اهربكت_سي كلذ نم مظعا

 وأ ا مهكلك ىف 6 نايرلانب كلامنب ليحارش تن سدقتلب جدل 3 مهكلع

 هريغوةشدملاوأ ةليبقللاعسا

 ىأ ءانعم «ديعب ريغ ثكف © ىلاعت هلوشدنع هتلاربخأام دهدهلا لاقف ىنع كأطبأ أ (نيشبأش.) ربك الاب الاوأ

 00 او مكملام تلعىأ #« ه.طحت ملاع تطأ لاقف #9 ليوطريغ ا ناشوإ عدلا اينلا

 . 0 ناللع اهكش ناييلش حئاكف مالكل اذه دهدهلا هللا مهلأ 00 ا نساعنماش امس نمهلوقو

 5 نأ الع ىشثلاب ةطاحالاو بادعالا 01 هلافطل نوكيل هبط مل اعاذع ا عيدبلا ىعسشو مالعلا

 2 مس اوه لش د أيس ن م كتئحو 2و كل هتمةيلع ىنحال ىح هناهح 2 ىعمواظفل عدبو نسح دقو

 دقو ناططت 36 برع نب قرع نءابسوهو لجر مساهنا هيل برام ىهو

 نمام نبذ لان ع ه4 لح رلاقف ايس ن ع لثس سو ةيلع هللا لص ىنلانأ تدل : ىلا نان رأت 0

 كل لراق كاذامو ناعلسلاّقف ِ نيل ُظ 0 واش شر مءاشتو هم مي ف ا ىنالممأ ءاح وهوا

 نب رعب لسن نم ليحا رش تذب س دقلب هم 0 نا أما تدحو و نهديها رع م

 ضرأأ ثا ناكو مهر حا 00 ا هدإودق نأشلا مظعاكلم اهوبأ ناكو ناطدق ٍ تدحونا) لاا عر

 ىلا بطخ مهنه جوزك نا أو ىل ا ؤوفكمهنمدحأ سردل فارطالا# ولل لوشن ناك واهلكن علا ١ تا سدقاب ىه رع

 نجلا ىل | 0 تيس ىف لاق 00 تن .ةناحر اهل لاه 3 ةأسعا 5 هوحوزف ن ا 1 كلماهو ا ناكو لي>ارش

 منع ىلخف ءايظلا ةروص ىلع م نكلاداطصا اعرف ديصلا كا باطخ ىتح ْ داوهلنكيملونمدلا ا

 هنالقو اعايا هحوزف هنا بط اهادص هدحاو كلذىلع هركشو ناك لم هل رهظف أ كلملا ىلع تلفن اهريغ 2 0 علا . فلك 2. اند

 عضوول هنا ىرتالأ انهه

 اهشاطي ىتلا ةدايزلا نمأبنلا

 اكل لع ءادوسلا ترهظدقو ءادوسو ءاضرب نال تق نيتح ىأرف اديصتم جرخ
 سلجو هرادىل | عجرالف اهقلطأو تقافافءاملا اهيلع بصوءاضيبلا لجو ءادوسلا لتقف ١

 قتيمحأىتا ءاضينلا ةيطلانأ د لاقدنم فاد ليج باشدعم اذاذادرفنم هدحح و

 اسوم اهموقو ىه تناكو
 ريمضلا و نا نو دبع

53524 

 أ ىلا عجار 06
 لاقف لاملا هيلع ض ىعوانم ةدع َلعاو انلع رع اندع وه هتلتق ىذلا 28 | وأ لوقلا ف ّ ايوأت ىلعأبس

 "لام رف متملام تل !عو غاب ملامىل لاتغلب ( ههطحمل اع تطحألاقف ) دا تح لوقا رع سلفا( يوفق 0 (

 1 اهللاَق ( مهكلك اا تح ا قحرب ( نيقأش ) أيسةندم نم( ايس نم كتتجو) كلملاا+ أ



 ا هت هام زو

 اذهنا هموق فارشا نم رض نأ لاقو ءاش هل نريششعورو نالا هيض عذو

 هتييهغام و هاوأن ند عيج ىلع ةرصنلا ىطعي اذكواذك هتفص ىبمعىب هنم ج ري ناكمل ا

 نينا و 8 و هللا هتان ١ وس اود تعادلا وب :رقلارهش را

 مقفلقلسرل 0 1 الادس هناقتئاغلا دهاشلا غلبلف ةنطنما نادت ْ ءاب

 تقوى اًالاود ءاعنص قاوق ٠ نيلارع در ماسك 0 2 3 10 ىضق ىد ةذع
 ىدغتنو ىلصيلاملوزتلا بحاذ 1 ءانسحاضرأ ىأرف رهشةريسم كلذولاو

 اهضىععو ايندلا ىلا رظنيل ءامسلاو عفتراف لوزتلاب ناهلس لغتشادهدهلا لاق لزت _

 ناكو رخآ دهدب وه اذاف هيلا لزتف سيقلبل اناتسب ىأر الاثشو انبع رظنيوه اما
 لاقدر تنباوتابقأن أن ءروقيل :لاقريتس نيلادعدع مساورواس ذأ ِ

 كلم لاق دواد 0 ناميلس ندهو لاق دواد ب ناواس ىدحاص ص مالا نم -انقأ

 نه انأ لاق ريفعي اي تنأ نبا نف حايرلاو شحولاو ريطلاو نيطايشلاو ناو سن"

 ايظع اًكنام ك حاصل ا نسل اذيل لاَ -_ ع لاق اهكلم ند لاق دالبلا هده

 ثكالم لك كلم ةئايتإلا اهدب تو 0 تا اهناؤ ُ اف هن 4 سدقأب كلم سدل نكل /

 اهلو اهكلم نوريدب ريزو ةئاعالث اهلو لتاقم فالآ ةعبرأ كلم م ةروكا 1٠

 ىد ىم قاطنم تأ لهف لد مم تأ 00 ان لات لك عم ا فاارذق اا

 1 لاملا معا اذا : ةذلخلا كف دف 0 اس ىدقش .نأ ٌكفلَخا ايكلم ىلا

 سنالا لاما نع لشق هلم نبع 1 الز هناذ ناميلت 5 اهكلمو سيقاب ىلا ر

 ندانلاسف سنا اوعي كلا فيرعب امد هرب لف دهدهلا دقفتف اولعي ف ن نكلاو
 ناولس بضغف ناكم ىلا هتلس او وه 5 ىرد أ اه قاما هلا مسأ لاف دهدهل

 هذه دهدهلاب ىلع هل لاقف ريطلا دشُأ وهو باقعلا اعد مث ةي آلا هنذعال لاقو

 مث كدحأ ىدي نيب ةءصقلاك ايندلا ىأر ىتح ءاوهلاىف باقعلا عفرف ةعاس

 دهدهلا اعف هديرب باقعلا ضقتئاذنعلا وحن نم اليقمدهدهلا ىأرفالاعثو انبع تفل
 ىنتجر أم الأ ىلع كردقاو كاوق ىذلاهللاق<هللاقف ءوسب هدصقن باتعلا

 هاقتلت ركسعلاىلا ايهثا املف ناميلس ون نيهجوتماراط مث كذب نا وأ كيذعي

 لاقاع هوريخ او هللا ى كدعوت دةافاذه كمو ىف تع َّن | كليو اولامو ريطلاو

 اعضاوت'ضرالا ىلع امهرم ةيحاتجوهسشذ ىحرأو دسأ رعفر دهدهلاهنم برقالف هَل

 لاقف اهدشاباذع كنيذعال تنك نءأهللاقوديلاهدف هسأرب ذةأدنم اندالق نا

 ىذلااملاقمثدنع افعو دعتراكلذ ناميلس عمساإف هللاىدي نيب كفوقو ركذا هللا هنأ

 ) عب 56ه اخ و اق (



 ا م لاتفدهدهلا ا رفا كرولا( 2 ول ىنعع مأ ) نيماثلان 5 اك

 لا هيلع ناميلس ناركذو َتئانوه لإ 0 ذخأو كلذ نع ب رضاف بئاغ هنادإ أل مثكلذريغ وأ هركس رئاسل

 0 ه6 .٠ مل تحن نم مادا ىربناكو هنقانتدهدهلا ن كو ءاملادج إذ ىلصمل لزنف لاوزلا تقو ءاعنص
 ا اخ 0

 ده م

 : ١
 الل

 تامر

| 
 زلاقءاملا ىريت

 ْْ 5 : 2 ١ و هنع هلام امسلا وهو ع ه١ ؟ 1- ريطلا كفا ' رشثشع مسااءزجلا ناضل

 0 0س مكلإ نم ةدفل تعقو هنا كوكا 1غ لاذ زيطاس 00

 ريطلادسل لاق 9 هلع ودتع

 عشن ر راق هد ىلع باقعلاوهو

 هدصقف ل.ةموهاذاذ رظنف

 |! دكرتف هللا هدشاتف

 ّح رأ ناميل سنهم برق

 ٍ وار ءاربالو رضاح هناع نك هربملا هن: 6مل 4 نيبال نم ناكمأ |
 ! "ان وهأ لوش دخاو كلذنع ب راف باغ هنأ 1 ِإ اانا | 2 0 راال ىلاملاقف |

 1 ع

 ثلا ىفئاقلاو ا فانك «اديدش ابادعدش. دع د فدا حالام دعص ها لال

 ةحءانبا هدربتعلل # هتحمذأالو وأ صفقىف هدضوعم هلءج "| دلك
 لوال ادحا ىلع ةققحلاىف فاحلاو 5 ادع نيم هود 0 نييممن ناطاس ىد ان وأ

 | سلا ةنالدا رومالادحا عوقو كلذ ىضتقا املنكل كلاثلامدع ريدقتب
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 لعام# رجم هيحاتح ودسذ

 رك ذاهننا جاي لاقو ضرالا
 دعت راقدلا| ىتب ب 0

 هند دع ل)هنعافع نام.لس

 د درفت ( 7” دش اذ

 ةددسم ةحوتفم ىلوالا ن سنو و يد :ألؤأ ويثكا نسا 1 ردو امهيلع' هفطعب

 ا الزنم لز 0 ]| ناك نائلس قا كلذو ةيونلاب هاالخأ ةدع هلاؤسو دهدهلا هدقش

 2 قورو املاخ هآ رفرظنف دهدهلا عضوه نه ن ىعشل | هتءاصاف نيعشلا ن 00 0

 هر ات ءاملا ى 8 ءاملا م فر رع نآأكو ءاملا لع هللد ناك نأ. ١ نم 2 - 1 أ ىعشلا ُّى هلا لاو
 : - 5 أ | 5 دو كلذ ىلا يا

 نا

 آل 41 را رئاق هدبب نم هيرق فير ةجاجالا ف كرب 6
 قزرالا نب 0 لاق اذه سايعنبار ا ا رييح نب ديعس لاهنمءاملا نوحر عسا 0

 حو ١ دهدهلا ل ب ارثلا هيلعوتمو لا عم محل خانم ىصلانا لؤشامر ظنا ف ةاصوأي ْ
 علا نود لاح ردقلا ءاحا ١ كدعو ع 3 هأل اق ةفدقنعوف عش 5-5 ٍش ةلازيصسال ا

 احاوالزتم نلبي لزتقرصللا م بللا بهذ ردقلاوءاضقلا لزئاذا ادا 8 رؤقو ٍ

 دولا را ىلا لاقف كال ىلع هاديلدهدهلا دقفتف هودحب ف هوبلطف ءاملا اىلا ا

 نعو 0 حقن سيكنإب

 قي ا مهضعل نوجمدلا

 ةذع ادنابوأ دادضالا ةرشاعم

 سب هدر رطب وأ ضيقا

 ( سانلا م ناكمأ 9 لاقفششلا هكردأ هنامث اربالوهو هدونجعم هناريدتت | 75070 222 ِ . 5 1 | ز> وذلك الي ل1
 0 ناكلب ل ناك 1

 اودع نم ءالو للا نه م عنتع الاطعم س ملا قهقنير هسذو هشير رمال نو وه لق

 وا دهن :ذ الوأ 2 هغلا نيبو هنيب نقر فال ليقو هدض ع صقعلا ةئعدوال ا

 ْ دام ىلع ا ةسع تيس ناكو هتع ىلع هني هج ع 3 نيم ناطلس تن ا

 مر أ ضر 5 9 جورخخا لعلم نسسدقاا تدب 00 غرف 3 ارا ءالعلا ا

 00 شحواو د ا 2 ناو نطاق مه هدونح يىحساو ري_سمال ا

 ع ---

 لن 1 ده دهلا بثتيدعت

 . - !!:ضاآلال 7
 2 لح ئه : ليصل ان م. ةمف

 . لكألل روبطل او مئابملا

0 دش ايادع هندع د 0 لاقفهتنيع ىلع دعو مث نيساخا | نم
 

 6-0 اذاؤ ابل نت

 الا ريوسلا لل ريطلا هل
 وأ) ةسايالاو بيدأتلاب

 نونلاب (ىف 3 الو ًادنحتذ 0

 نحت ل هنبدع الدلو لك اشيلةلمقألا
 د لوالا ع 8 نينو ى ا ىلا دافني فلكل
 خا 5 2 0
 | ام دح أ ىلع ففاطلا دن لاك ثالاودتنبع ىلع رهاظ ردع اق

89 
 5 و

 دينا هللاءاشام م أ ءرطاىفا

 ١ 0 7 ل 5 لاو

 :ثلاثلاو هنقلاقهال و هلق دك م

 ه1 يع تما هياوج وناطاسب ىني الهلل و ع نطلب ىف اي هناك تام هال لش 0
 هر ةءاعذا اذهىف ى سداو 010 اك نكي ملناو 0 بيذعت دعت نكي لا ناطلسا اب نايتالاناكذأ ىف.

 - ء ناكف تو نفتنال (اديدشاياذع هنيدع 5( روطلانب راب نع ” الأن ناكنالوَش (نيماغلا نمناكمأ )هناكم

 . اال نيب ر 5 ناطلس ىدنام ل د ع ةوأ) اذهريطلا

 ا
- 



 ا (اهلوقنماكحاض مسبتف) لاسأ ةثالثن ماهاوقن ايلس عج لدا, هونج نال ةفصاو رذملادجو لع كاذشا 2 اأو

 اكحاضو هلدع روهظا احرفوأ لخاةزوتا داس و م هاا ا ك2 ادتعاو م 3
 -هيجمسسسم# زد

 ىدع 0 وم لاح 1 ١

 00 ا الإ الا ند ا صع كاهن وانف 1و ىوضتا ١
 كوخ كو كروص 00 هما ترتب 7 9 و

 لاق انك ميتا ءابمالا
 (ىعؤوأ برلاةو) جاجزلا
 قفك هتقئقح و يحل

 نيكس نعالا ءامشالا نع

 تكي ركشأ نأ) كتمت

 « اهلوق نم اكحاض مستف © نورعشيال موقلاو نايلس مهنى ىأ فانتا
 ١ هل هللدصخ+خ اتارورسو وأ اهكلاصمملا ادعاو اهرب راو اهردخ نم اب

 2 لاقو # هركشقيفوت لأس كلذاو اهضىغ مهفو اهمع كارد :

 ىنع تافنبال هطيتراو هفكأ ىا ىدنع كتمعن ركش عزا ىنام>ا ه# كتمعن ركشا

 لعو لع تمعنا ىلا 00 ىنعزوا ءاب مف شروو ىئواا از 1 ,ةو ه٠ هنع كشاال 2

 ةمعن امهيلع ةمعنلاناف اهل ايمعت 1 كل اريثكت هددلاو ركذ هيف : جردا## ىدل

 امام هيءاضرت اًلاص لعاناو سي ةيئيدلا اهس امهيلا اهعفن عجرب هيلع ةمعئااو هب

 هدادعىف 6 نيطاصلا كدابعف كتجرب ىناداو  ةهعنال ةمادتساو ركشنل

 ةوبنلا نم ( ىلع كثيفا قا

 (ىدلاولعو) رمااوكلملاو
 نيدلاولا ىل اع ماعتالا اذ

 انعاذأو) دلولا ىلع ماعنا ْ

 ىرعةيشىف (هاضرت اذناص |

 (كتجر ىناخدأو ) ظ

 كتجرب درك كاكا :

 لخدي الذا ىلع ملاصبال

 مهتحرب الادحأ ةنكلا |

 كدابعف) ثيدحلاىف ءاح

 عز ىف ىأ ( نيذلاضلا
 عم وأ نيلسرملا كئايبنأ |
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 #١ىر ل ملا نمد #2 رع و ف هلق دهدهلاىراال ىلاملاقفؤ# دهدهلااهيف دحإف ريطلا فرعت ه#ث ريطلادقفو و هيل

 ملو 2 ة اولخدي ملول 0 ذأ يالا ىنعمو رظالو ةسوربح هيفسنل ُى ناولسنإ

 خرلا هتلجالا 'ىشب 2 ملكتبال ناكو لايمأ ةثالثئنم ِ وق ناهلس مهف مباورتل
 نافءممومب اولخ د ىت> هدو س د للا ىداو 4 0 عماسم ىلا ةيقلت 2 (_1ف ناولس

 ها
 حرلا نم ىلع طا سهأ | قوفوهو هدون>و نأ عانس ب م مطخلا نو بلحم :تقن

 متكحنمطال ل 5 تلاق كلذإف ىداو هلا مطعم 0 لوز لا اودارأ, ماك تاق

 ند[ اكجحاض مست 0 عرطح فال مهلمحت 2 رلا قاد مهلا هدو نام

 00 م 6 ىدمإ ل اا ديلا كل مح رك ألك الو و

 هللا ىلص ىنلا تأ ًارام ت تااك ع هللا ىخر ةسنع نع «<قر كوضلاةرخآو 6

 هللادبع نع مست ناكاما هتاوهل هنم ىرأ ىتح اكحانض طق اعميعسم سو هي
 ناىور نيملاصلا كدايع و هم 1ع هللا مص 0 قه يس 051 | د تب انلاخ لأق ِع 7-8 ثرحانب

0-34 

 ١ 1 عا لداف 01 ّن اسش تاق ناولس كوخ تيس ناك 11 ناث# ى ةدقزلا هج 93
 دونذ | توصب تسحا ةلغ' 3

 نورعشاال د 5 هو 0 ! وك كلذو مهقفش وهدونح ةجرو هتجر روهظ ىل اع اهلوق 0 ساو ءاوهلاق مهن |اعتالو

 ع

 تؤب مل 1 2 كلنا 1 ع هرو.رعس قاما رولعشام اورءشول معا ىع | الثا تفقوف عرلا نايلس ا

 1 0 . ع 5

 0 1 امم ناخد ىذ نر رعد : م كو بعل هن هادهعالام عفتوأ ى ىأر اذا ناسنالا نا ليو ةلغلا هتلاقام دعمت

 ل١ ل ع 5 مع 3 دقفت و ) ةوعدلاب | اعد ا شا نأ 2 8 فلا أ َّ نعت برلاقو 2 هيلع هن هئاام ىلع هرر دج ناولس نإ
 ىف كتجرب ىنلخدأو ءاضرت 1 11 نآو ىدلاو ىلعو لع تكلا قلالي

 ىلءعو عم (ىلام لاقتف - ريطلا

 نوكسب مهريغو مصاعو
 اانا لل معقل اواءالا

 .٠ مع 0. . قل 7 4

 م نحر دق ف رشحاو ا يس أ عم ىعسا عك او مولجح ىف اشم 0 ان نياصلا كد ب

 ١) نيد 0 ! نمو بوقءعو ى 00 200 ا |( ااا 215 او ىعحأو لرععسا| مارس ممل اع نسا لاقل

 اهياط أ © يللا دقفتو أ, لجو الو وق 346 لب اصلا كدابع عم ةنحلا ىنلخدأ لك
 ع

 دعدهلا ىرأال ) كِْيَع

 1 عاس ( ا دايجل 00 ' ! 2 ناكو « دهدهلا اىرأالا ىلاتلاقف ول بطلان رم دقفام بلطدنا ىنعملاو اع ثول
 راخ ا كل 0 0 :

 6 5000 ل أنأ) ئمهلأ( ىقكن وأ ترلاق و) هدون>نودايمالكإ ءهنالةلغلا لوق 70 هاوةنم) ابقن(اك

 (لخ هجر ,ىلخداو)هلبقت 0 رثزا صااخ(اخلا اص 05 ءاوزد.ح وتلا كالو لغو و) ل ا.حوتلاب لغتننم ( لع تمحن أن ا

 (دهدهلاىرأالىلاملاةف) هناكم دهدهلاربإةريطلاباط( رب طاادةفتو)ةنك العا نياس راك دام ِِء مم(نيحاصلاكدابغ فلام

| 

1 
1 



 | (هدودحو نابلس ) ش

 دعو للا ريثكماشلايداووهو للا ىداو اوغاب اذاّتح اوراسىأ (لغلاىداوىلع اونأاذاىتح)

 الط ىمت ف رح ءاج ع( ةلع 3 رمشع عيال ءز ”بارءالمتسالا فرح لالا قتلا
 8 لخد هنأ ةداتق

 4 نساثلا كمل ءولقتلا#

 1[ ةماعلا 0
 - ة<«نرزو 1 0

 هةنع هللا ىذر ةقيدحوب |

 ناولس ةلع نع باشوهو

 َه ايا © 1 .٠
 متحاف ىامأ 0 |

 5 5 ِِء 2.

 هللاىخر ةفيش> ونا لاقق

 اذاع هل ليقف نأ تناك دنع '
 تااق هلوش لاقف تفرع
 كاقلا اركذ تناول هلع

 ةلفلانا كلذو ةلع لاق
 اهءوقو ىف ةماخلا لثم
 زيفف ىتالاو ركذلا ىلع
 ىلا 95 وحن ةمالعب ب امهتدي

 وهو ىجَ ةماجورك ذةماج

 ) ولخ د القل ااسأإي) ىهو
 |ةملو(مكتك اسم
 0 ةلئاق أهلعحامل هنال

 ىلوأىف نوكياك مهيأ الوقم

 نهاطخ ىرجأ لقتلا
 ىو اطخ ال 35

 كترسكيال ( مكتمطحم
 كلا م مطخلا و

0 0 7# 

 ىلاانيع كني ا علا رط

 نق قيل عرش

 وهو صالا باوح وه

 دكان ورب تنام

 ارورعذع نم هنآل رعشلا ت

- 

 نايل دونج م ال كار

 ا اولخد الفاسي )5 رذتماهل لاقتواس رع(ةلج تلاق) ل !ةلادقداو لءاوضمماشلا ضرأب( للغا !ىداو ىلعأ ا 22
 نايلسد ونجد مهولاقو مكب (نورءثيالمهوهدونجو نايل -) ,كسودبالو مكرسكيال( ركيمطخال)كر حج

 ناخدال

 تان الاما ىل ىلعب هللا لعفلا ةيدعتولكلازي 0 كاابداو 4 اخ ا 1ع اوتااذا قع | أ

 ةفاخم مهنع ترف ىداولا ىلإ نيهحوتممهتأر |
 مكان مو ءالاقعلا ةيطاخت فا ةيسف أ مدس لااا ن ه اهترضخام اهب تهش ا

 سلا كلذ نحلا هيك داو وه لقوم لابهنال !.ةورامحالا هال اقاذك لغلا أ

 00 ةىذ ) 100 ل كلا 7 ١

 ودارا 3 5 رخآ غاب وهدفنا اذا 0 للعىبا مهيأ وق نمدعطق دار ل نالو أ ل ند ناك

 -1 اهنأك < مكتك اسم نع لغلااهيااي ةلغ تلاق ه# ىداواا تايرخا اولزنينا

 اعد |يينؤ يرطح

 كد 0 سابا 7000 تا در

 رعشبال مه هع ا وثلاث ا اذ هلباوجال ىمالا نم لدن 1 قانا

 نم ملكنا ماكتبال هنا ككلموؤ تدزدقى 1 ضرالاو ءاسل |نيب 0

 000 5 دع 0 حجرلا تاجا اي

 ودقلاو ديدخلا ريئاش اهف زاخو خاطم 8 دقو نئشحو همدخو

 لألاىداو ماوتوأذاوتح )ف لج

 هلع لج بكراذا نائلس

' 0 
 طرالاو ءاملا نيبوهو نوزايلل ازبكو نوخاب اغلا ع "الازم ةرمغ دق لك

 كل نم عادت رب ردطصا نم راسفه.ىومخرل

 5 رخاىف تاتو ةر هر 5 0 نايلس لاقف 58 سو هيلع هللا لص لوسر لا ةنيدم ىلع

 او هاندا نيب ىرخ 5باودلل ني دايم ددلاو

 | ا تينا هوس ارت لصوالو هعبتانمل ىوطو هننمآ نأ ىوط ناحل

 ج ' اذه ىناكبا برايلاق ككسام هيلاهتلا حواف تيبلا كب هزواجاإف ناعلس ءزواجل |

 ة:ءالاو ىد_نع اولصي لو اوطيمملو !ءاوسع كناملو أ رم موق هعمو كابن أ نم

 آو ادوعم اهوحو هك لف نا كب ”الديلا هللا حواف كتودنم ىلوح ديعت |

 1 0 ل اننا قانأ حل نامزلا رخآ اين كداكفي اواديدخ مارق كنف
 نودع * واهركو ىلارسنلا فيفز كيلانوفرب ةضيرف مءلع ضرفاو ىتودبم قا نم

 ءان_صالاونانوالا ند 00 اهضس ىلا ةماخا و" هنأ لاا ذكا

 لع ىناآو :فقانطلا“

 دا نينح كيا ||

 نم داوريدسلا ى ءداوب ع د ناولس ىصم مْ ناط.شإاو ا

 ةلع تلاةؤهريغصلا لفل اهنا روهشملاوىتاعلاك للآقو بابذلا لش للا كنا لب 2

 الع ا!امأاب ف ىبرج لقو ةيحاطاهعسا ل قو نيحان> تاذ تناكوءاح عتناك |

 الاب اطخاو طوخ نيهد ًآالكالوتع مهما لمح هنال ناخ دا لق ل ملو © 6 مكتك اسم 1
 , : م د
 مكتمط ال خ كلذ ىلع رداق هءافاقطنو اقع اسف ف هللا قلح نادعتسع 3 ادهو |

 ع

 هل تاع ريسفتلا لع لاق 0 00 مهو ءد ومحو ناع 0 ال ىأ اا

 د 33 -- .-... ا ا جويل

 1 عشب ول ا ككل عدو نولع ال نور 010 وع اع ءادف
 تا
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 نا اراوقكركتل !| لدس ىلع دراو هأوق ( نييملا لظفلا 1 اذ ضل

 طم اكلم ناكو عاطملا دح اولا نونانيتو أوانلعيف نواز :

 كلذ منان 5-4 اوسنالاو نا نهءدوتح ,ن راونسلا ( مجو(رشحو)

 ل جلا د 1 تام 0 6 كيم ةعاع الث اهف بش

 دج عشا هوما 1 وجع هج

! 
0 
: 
7 
- 
 ا مم ذاكتلاو خال كلاةلع ع لعاو 0 هسلح نمو 52 ثيح ع ال ذ فالكل

 هاخوت ىذلا ضرغلاو هتوص ىذلا ليلا ةيسدقلا هتوقاع ناويح تود عم“

 ةرغفصن تلكا اذا لوشلاقف صقرتيو توصب لباس سعدنا حام كلذ نمو

 ١ توص ناكهلءلف اوقل ملقاخلاتيل لوقت اهنا لاف ةنخلاذ تخاط وكامل ايندلا لعف 1

 هلانيتو اوان ءىفريمصلاو باق 0 وةدغةاساقهنع ةتخافلاحايصولاب غارفو عيش نع لبابا

 ةرثك ىث لك نم دارملاو ةساسلا ةعاوق ةاغأ رخ كولما ةداعىلع هدحو هلوا هسال

 # نيبملا لضفلا وهل اذهنا قم ”ئث لكاميو دحا لك هدصش نالف كوقك ير

 رثشحو 00 دحا ىلع ىنحال ىذلا

 سيح نو_سحم 3 نوعزو مهفدلإ ريطلاو
 ظ

ني 0 0-0 0
 سنالاو نا نم ءدونح 

 ظ
 أوقحااتل مهرخآ ىلع مهلوا

 | نيطايشلاو نحلاو حايرلا ريضو كلملاو ةوبنلا لبقو ةرخآلاو ايندلا أنما

 اهلسنا ىورو انريغ ىطعأامىلع ةرهاظلا ةدايزلاىأ#نيملا لضفلا وهلاذهنا

 ا ع 5 50 5 2 0 5 8 أ

 ١ نكلانم اسدلا عج كلق ةئسنيغب أ كلذ كلف ا. راتمو ضرآلا ىزاشم ىلا

 قطنمو ريطلا 3 0 ىطعأو ا بنا ودلاو ريطلاو نيطا.شلاو سنالافو] ا

 هط
 تأ 434 نوؤعز وب > مهف 5 هأ ريسم ق ةفاتخلا ٠ كانا لم

 انحلا كتفاضص ءةنفز هد ونح نامل رف م مجىأ 7 رشح و 2 بم عل |

 هك ريطلاو سنالاو نْلانشا

2 ًَ 

 ىو. ىدلصا

 ىلع 1 ءايقنلا نم هعزو هدون> ىل اع ناك لبق م

 هل ناولس 00 ناك ىلظ رقلا

 هرخآ ىلع مهلوأ درب ى> نوسح ْ

 4 بدك دخلات ريسملاق اومدقتالثل اهرخآ

 ةنجعو تح ولل نورتشعو ةسج وول دلل رق ةسوو سناللاهنم نورشعو ةسوع

 ةوطخ كل

 نماط 65

 هكدا ةساعا دربلاو ةوطخ فا ارش عانت ا ديو رفلاو ريطال نوت

 نمأ رف عيرأ هنال |
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 ميني 7 /ْ
 قادس 2 وبهذ ا

 سانلاو ةضفلا ىمار انتل ءائعلاو بهذلا ىسأ 1 عاج الا كهف ةضفلاو بهذلا |

 هوذا توسل ليقو ادنرب نورسعو هش كلذ 0 9

 ار 1 قوق دعقف هط لس 8 ُّق 5 بكوب ناكو : 6 3

 ا
 قدا يمحو ريطلا هلظتو مهيأو ع شودحو لاو ناو نيطام كلاو ن ىلا و هلو ا

1 
 هللا ىف كد ريستف ها سيم 0| ةماعلا رلا صحأق ةيرسا هناا رجلا |

 ا قع 2 ةناع ذاثا,مف بشانا ىلع راو هم ثدب تأ هلذاكو ل هيلع مظلل

 ,ةةئامناك هركسعهناىور(ريطلاو

 قب دعا ماكتبال ْ

 ثم ىف محرلا

 ىلا ١

 لوقا زوز كشر دا د كون أك
 ريكتلا سيلا اهلع ناك ىقاالاخلا ىلع هتعاطله ًاراكف ادا

 نيكل
 ةسجن مم رفةثام قعر
 ع

 رراوقن م تيب فل اهل ن ناكو شح>والن ور سشعوةسجوريطال نور سشءوةسجو سنألل نورشعوةهسجو نت

 اطاس نا هأ توندقو

 ارق مسير رباو بهذ نم

 رايق عضو ناكو خ مه ددلا 9 َّق

 بهذ نم وهو 0 َّق

 ةئاقسوإو> ودءةف ةضفو ١

 واشد نم سرك كلذ |
 ىسارك ىلع ءاسالا دعقنف

 ىسارك ىلع ءالعلاو بهذلا ْ

 لوحوسانلا مهاوحوةضفلا ١

 نيطايشلاو نملا سائلا |

 قحاهتمتجايريطلا هلظتو

 مفرتو سمثلاديلع عشبال |
 هيريستف طاسلا ايصلاخر |

 هنأ ئوربو رهش ةريسم

 فصاعلا حرلا ا

 ريست ءاخرلاسعأيو هلم |
 وهوديلا ىلاعت هللاىحواف

 ضر ,الاو ءاوسلا نبي ريس

 نأ ككلمىف تدزدق ىن د

 هعقلأالا ؟

 هنا ىف
 ا دل لاقن تارخرع
 هنقلافامظع اكلم دوادلا
 ءرلا

0 
 ا

| 

 ىتسماو لز 9 06

 تح قا لاكو كا ل

 ردشالام . ىنت”الثل كياا

 ةدحا وةيعاست !لاقمم هب هيلع

 ونوكل ىلاوتلا مهقحل :ىحر 2 فالاس فق وب ىأ 6 هرخآ لعمل 1 رع 7 دال وأ ري ىلاعتهقاامل

 نآ رقلا علام ةك ناطسلا عزيام هنع هللاى رناثعلوق هئمومنملا عز ولاو و ةيظعلاةرثكلل كلذو نعل نيعم#

 (3رؤلاو نيل م 4ع وج ( ءدوذ> ناوطسل مجور خم 5 ىلع هللا نم ميظعلا ن «ىلا ) نيمملا لضقفلاوهل | ده ل

 اوععجاى د مهرخآ ىلع مهاوأ سبي( نوءزوي مهفريطلا



 اريخا وهدف لزق لاق

 هجر تحاصو هود

 حاف ىزرق حاصو هناريخاف ىزق حاد
 ىلعالاىبر ناس لوق

 ىث لك لو ةأدْلالاقو ب ا -
 كلاه
 كيدلا ا تك هلأ

 ةكوتس ل 00-9

 ةاطقلاو هللاالا

 نيلفاغإهللا اورك دا لوش

 مدا نعااي لو رسشااو

 توملاكلرخآ ا

 06-1 باقعلاو
 م ق لو-

0 

 ظ ع امسح د 5

 ىث لكن متيبو او هلثمو

 لكيم) انيطءأ(انيتوأو)

 ىكلمىف ئش لك "0 م

 ١ 5 لب قيدصتلا ىلا سانالءامدواهب اهيونتو هللامعتلاربهشت 3 ”ىش لكن ءان واو أ

 ندم هسا وبملا ا

 | 1 لاال اولاق 000 ا تحاصو» بأ رضوا وتو اودل ا

 رت ال نم لو وش هنا لاقال اولاقاده ل را 575 دهده 0 7 ا

 اي مكبر اورفغتسا لو هنا لاقال اولاق اذه لوشام نرزل ] لاقفدزم حاصو

 ردن لاقق ىوطط تحاصو |

 : 00 اومدق لوش هنالاقال | ولا لوشام نوزت كلا فاط حاصو اب ديدجل |

 ل ىلعالاى رز ناخعس لوشاما لاقال | لاق لوقتام نورد ةقاجم تعز ردهو ا

 هللا لوش هداف هةر امو حفر لا وو ةكئالملابر سودق ع ناعلا قتلااذا ا

 « ردععساتلاءزجلا + ١ . ا هه.

 اتلاف ّىطنملاو قطتلاو هيتاام لع ن :م كلذ ريغو ريطلا قطنم اع ىه
 ثلا ىلع ه, توصيام لكل قاطبدقو اكرسخوا ناكادرفم ريئحع معا|ىف

 وصالاناذ داتحاو ناوحلا تماصلاو قطانلا هنمو ةماخأ تقطن

 ” | اهفو:اهس تاراسلا .ةلزنم ةلزن

 هاع كد ربعلا لعل

 مهاوقك عبتلاوأ

 ريم تدارلل ةعاب اننا كح

 وش هنأ لاقال اولاق لوشام نورد

 ده نجح لك لوقت اماذ لاقال اولاق لوشام ن

 لا نر ناحم- لوَش هنا لاقال اولاق لوقبام نوت ال ءر# حاصو هضر و

 اطقلاو 1 والا كلاه وكلك لوقت ةأدنلاو زاخفلا ىلع وعدن بارثلاو لا

 ناليولوقت اعيملاو 0

 8١ لك للا ناس لوقت ةعدنشلاو هدم<و ىبر ناهس لوس ىزابلاو

 وقمنا لاقال اولق لوقام نوردتأ لاف نا ءاسدنع جارد حاصلاق 1

 ' ةرخ قوف ل باب ىلع نايس سمع ى و ىوتسا شرعلاىلع نجر 3

 اوه هنا لاق رعأدببو هللا | ولاك ليليلااذه لوشامن ودنا هناعحألا لاقفدم
5 

 ود ودعلاىرن ناجح لوش : عدقضل اوهمم ام يلا تناك

 نعو
 يسلادق رف لاق

 هند لبيع 0 0

 أع نآلا واقبدوعاانم ةعاجنا ىورو ءاقملا امندلا لعف ةرك فصن تاك 0

 تأ اولاق اتنعتال اهقفت اولسلاق انقدصو انمآ انتربخأن ا 017 1 همس ع ءاوانام
 ة2ق راجلاو هقيقىف عدفضلاو هقيعصوىف كردلاو اهريفصوؤ ةرينقلا لوقتام

 نعلا مه كلاما عند لاق جاردلاو روزرزلا لوشاذامو هلمهص ىف سرفلاو

 ههناذ عدقشلااماو نيلفاعاب هللا وركذا لو كيدلاو دحلاو دمع شيم

 ةلفتس وفل امأو زامتلا نعلامهللا لوقب هاف راخلاامأو راخهلا ىف دوبعملا هللا ناهس

 للملا

 | لش هناؤ رينقل اما

 ا ىوتسا شرعلا ىلع نجبرلا لوهناف جاردلاامأو قاززإب موممون توق كلأسأ
 ذك .دج نع هسأنع قداصلا رقتح نع ىورو مهمالسا نسحو دولا ءالؤه
 ولا ءرخآ تئهامشع مدآنيايلاةرسنلا كاشاذا لاق ينعهتلا وشر بلاط دان 6
 ]آو دجح ضيم نعلا ىهلا لاَ رين تك
 هلو و * ”ىراقلادعاك نيملاعلادعو قلاب دجال فاطخلا حاصاذاو دي

 نبالاق كولملاو ءانبت اللا قوأاع ىأ 3 شر لكم انيتوأو 0 ىلاعت

 دبنَعلا حاصاذاو سناسانلا نمدعبلا لاق ب



 "ل ا رص ا 0 5 9 دس لا ا ا

 0 ) واعو)اني ار | م 0 هللاذنع ف كايأ ارا نءسسا ند 0 ل ا 0 ىاريخلا ل )ا 20 92 - ع . 3-5 3

 !ًئ .طعأ (انينآ داو ) ١ 3 قلرد>الاو 5 قار 0 (نردسفملا ةب ةقاع ناك تعكر ات 6 0 هعءاح ا 8

 ىلع انلخف ىذلا هتيد+لا الاقو 00 نردلا لع دارملاو ار لعرأ ) اعلام هع 0 ا طرا

 ريدشالوا 000 اعوا 0 فودعانهو 2 مالا ك ءارن ىف ةلاريءملا لع اناةدح تاب لاو( ني:مؤملا هدايع ع 7
 يراسل - . ع ١

 8 اضوىذلاهتادللا ااقودق وورمدلا قد>اف نع ومالعوم ذاع ؛العار ها اند اهرب دو و 0 هر 3 كامب ناكل 3 01

 امهءلعل تو قرت يك ىلع الخف امو 1 مل اة هددو اهيلعل هت 1س ا 1 * تاؤب 0 0 رس

 12 قلك ةن 0 ىفو ريثك ١
 فسر

 هس تدمررم جحا 1

 رظنانوطاو دعج ن م ةلءلا ىلع ام«ئاصتناو ناغالا نع اد 0

 انينآ دقاوؤم ةرخ آلاىف قارحالاوامادلا ىف قار اا 1 ١

 1 هللد+اااقو إل اع ىا العوأ ةارشثااو م كاطع وهو علان م ةفئاط الع

 اركشالمفف لاق 0 ةيعتلا د ةلباعتمق هناحا 3 سل 5 ناب 1 انا 0 بهذ 0

 تاويل ندا نض نعوملا ذا د :اضف ىذلا# هتلدؤلا الاقو ةاعفامإ
 هالءحو [ع || لع ١ رك ثرح هلعا فرذثو علال ادضو لع ليلد هفو امهلع لثموا“

 ملاعلل م ىو ايه ربع تي | ىذلا كلان م ص 5 م هنود | رياعلا ملو لضفلا ساد

 ىلع ادغو 0 راو هليغو نم ءاناام لع هناك هللادم نا ىل

 هتاج مدشو علا فرش ا

 نم ملا ةمعن 7 0 8

 0 ل ناو ل 1

 رك لع الضو 7 دّقف |

 لوسر مهاعتامو هدايع نم

 - هيلع هللا ىلص هللا

 معان ادمل الا ءامب مالا 5 رو

 لصد ينالةلذتلاو فرسلا مهل

1 
 د2 امنع اوثءباع عاوقلا ا هماقم ماق ناب تلاد رمااوأ ةوبنلا# دواد نا ناع 5 ثروو # ربت 2 ءاع لغو 0

! 
 يل مهد سر 35 اهو هو ل نيا قطنم 12 نمانلا ابهر اناو ولف سنع ةعست |وناكو هرزلا تاق رود كلذ

 اودم< نأ ةلضافلاةمءتلا 7 2
 د ناو هول وأ امىلع هللأ ع ,ظااو 6039 ه.احاع و ل _ و اكرث ى ءأ ياو اء ماظل رهرئادت 6 7 ا م 06 عر وم اح ١ ع 0 4 01 1 و ب | ١

 ريثك لع, ل ةنادنا معلا |
 2 اع ناولس 0 ارينا كلو #3 ىلاعت هاوق # قرغلا تدي يك ندسفملا 3 .ِك

 هت

 طنم نا_يلس !عو لابجلاو ريطلا عبس"
 11 ريغتتو تكالملاو ناتكلاو ةوبتلابىأ 6 انلاغق ىذا هتدؤا الاقو لف باو مدلاؤ

 ع

 لع ال_خغو نيذلارب را كلا دا أ 2 نمو هلأ هدايعن م ريثك ىلع و الاد سنالال

 هداك 0 0
 امو مهلثم هيلع لصف دعد | دود ل-عو ةسا.سلاو ءاضقلا ع 5

 ع 1

 هنع هللا ىذر رعلوقنسحا 0
 5 ل
 ىخرر+ نههقفاساناالك |

 (دوادنايأس ثروو)هنع هلل

 تب( 0 مآ

 امها لئقو ريثك امبلعل ذو ريثك لدع الضف امماةيفو داو هلع لم تقيل أزل

 نودكالل اوةوبناادنمثروو 1 ع نمد لع لد كلذو لكلاّلع امي الضغم

 ا 2 1 اهنا فهل طا احا "ع 0 :
 اولاقرشع 0 او -_ 0 ا ا نايل ىطعأوانار ملا اهسأدرو 0 كلن اكوهدال وأ 0-1 ل 0 وهلعو هئاوم يعل دواد ,

 داك هنأ لئمةوءئلاىوا .
7 

 دواد نماكلم م ظن 38 ناولس رك |:اتم لات نيطاش !اونملاو عرلاربدت هدازودو 30 ىطءأإل ةللارأ

 0 ه0 لل أخ 0 4 7 قيود 7 07 وهلرو
 0 :اع س . لات ١ 1 ىندي# ل اقوم ىلاءّهللا كا نا اح و نال نهاد "7 ناكودنم ىضفأو

 ماي لاثو ) | نعىوروهنم مهفلال وص اةطنمريطلا تو ودص ىعم 4 ريطلا قطنعا. طع ساذلا ارم أإ ف ناو ااا 8 1
 : ةمعتل او

 ابنت افارتعاو ىلاعتمتلا
 . .,؟

 ثيفملا ريغو هل ملا ا ؤملا ودرعذ |نم د. توصي 3 لك

 « لوقدنا لاقال اولاق اذهل وشبامنوردنأل ات نيا اصراق ر رابحالا به

 2 0 7 ةطنم اع ىه : هىلا : ا 5 قيدصتلا كاكا ال ءا ع

 0 ١

 اصو اوقلخت لقل 2 اذ تمللو 00 امارب ربك ا: 4 خاف تحاص هن |ىور ضب ند اهضعب مهشاك | 4 :م مهشن ملأ دهم اعْن دام راس ١
 كك

 فاطد حاصو نيم : دعاي هللا || و ردع أ لوش لاةؤده ده حاصو ناك كب كنك لو و لاغقو 0
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 قارتوعس 13-6 نار سائلادشا ه# نورسخلالا ه ةر>ح الاف مهو رش ا

 نا ا لع ةيكشلا ةلالدو معلا مومل كمل 1 لخاد معا ناعم عم امهنيب مقحاو ميلع

 تال اهنمو 0 قنا ةمكح ا اهنم ن .. 3 5 رامشالاو لسا

 5 1 نا 0 عجو هل_ض دق هنال ف رطل لاحنع ىأ 7 ريدم اهنه م ا 7 3

 دعولا وأ ةفانسملادس ىلع ةلالذلل قالو لهالاب اهنع ىتكلامل هنأ ارع دعب نكي 1

 ثايلا ةفاضاو ٌة هسودقم ر 1 ةلاعش 4 لف ب اهشب مما وأ 0 ًاطبا ناو نامثالاب ١

1 

1 
|1 
 ا
 ا
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 5 هزم لد سدقلانا ىلع بوتهو نوم ةوكلا هنونو سف ريغو اسف 0 هبال هيلا | | َ

 نب.ريم# اهيف نودد رتب ىأ 6# نوهمعي مهفإ# تاق .داوراشلا هلا علا قاحالو تاذللاو |

 ةرخالاو مهو #9 رسالاو لتقلاوهو هدشأ ىأ ه# تاذعلا 7 مهل نيذلاكئاوأو» ا

 5 هاوق ع راثلاىل | اوراسو مهيلهأو مهسفنأ اورسح 39 ىأ أ ناو رحال مها

 ك2 ىأ © ميع مكح ندلنم وه ايحودنقلتو اول نارقلا قلتل كناو ف

 ومالا للا : 00 اه املاو ةمكحلانيب قرفلاام تاقناذ» كيلا لزت اع ميلع ٌ

 فرش دي رظلا ل كاوا ظن نوكيدقو الع نوكيدقإملا نال هنم عأ !ءلاو طقف دل

 الا ندهن م هل 16 رام ق ىأأ ادي هلهال ىسوع طلاقذادتإ ككاو ىَأ 3 لاقذا أ

 مكناكم 0-1 هك ريد اهنم مكياسا ران 32 5 3 56 له رصح |[

 أ

| 

 رد دو اهتم ةسوبفلاو اذ سبقلاو راثا ةلش

 راغب حاكتلا ْز ءاوحو ىنعملابثيدخلا كل وعبر 1 او> ىلع] رك 0-2 حاو ةتمقلا 9

 ةستقم ةلعشب 0 ا هسا مياوأ)

 0 يي 5 رو 3 اه تايوتا تايارتب اهوامع نا مهيلع بجوال ||

 - .. | ىأو مكح ىأ 4 ملع مكح ندل نه 19 ءانوتن 4« نآرقلا قلت كناو و ةبردلا
 نيوتتلا(باهشب مكس وأ) | 1 5 1 1 3 3 9 ٍ 5

 3 ع . 1

 هةدضم ةله_ش ىا قو ا

 : ا دقباهشب مناوأ ةيرطاانع لض ناكدقو قيرطا!نع م كماسا
 م امهم ةدحاو مدع مل | 5 4 3 5 3 5 : 3 هى 7 010

 ل4 فق رط دحأ َّق ىذلا دوما

 اوناكتل اودمآ ول منال نا سانلادغأ ورسخالا مه ةرخ لاف مهو )لاعالا ءوسنم مهنم ناكاع ردن مو
 ميكحن 0ك م)هنقلت وءانوتلانأ رقلا قلتل كناو ) هللا ب اونو امل 5 نارعسح عم كلذ 0 مثالا 0 ءادهشلا)

 صيصاقالان ماه دعب قوس ناد رم 00 .ععو طاس كبإ آلا هده ره ريكتي عما ده وميلعىأو ومكح ىأ دنع نم ميم

 ةصقدت-عو هج ران ن رمذخ كلذ رثأىل طاع لاق هناك نكذب تبوصنم (ذا) 2ع قئادوةتم' >1 ءناطلا نم كلذ ىآك

 نيدم نم هريسم دنع هعم 1

 اإ | ودكم ) يضم ىلإ

 الارآت ( ياردصنأ ) كت

 اخ ند( ريك امد مكين اس 1

 هلذدق ناك هلال قيرطلا

 لدنة سوق 2مم ران( سنق, )

 باهشب مهريغو ا ا

 نوكيمنال ةفا اضالا ىلع سبق |[

 نيبعفادتالو سبقريغواسبق |
 مك وانغ ادا هلوق |

 اهدحأنا عمصصقلاىف |

 ارلانالنقيترخ آلاو جرت
 لودتا فار ىوطالا |
 | ركو اذك ل افا |

 هئمححو ةيبخلا هزي وجت عم

 ةدع فيوستلا نيسب
 أطب ناو هن مهتاينا هلهال

 6 ةفانملا تنكوأ
 لك احلا تنال ربو

 اع.ج هيتحاح رفظب ملنا

 ةياده اماو قيرطلا

 نيتروصعلا نيتاهى هال افا الا فال ةحاو ةر> ألاو انئدلا ئعامهو لك نعام داع ةاظ هنا ردنملو رانلا ساب

 عدو 5١ رانا تاذملا# 6 دك من مها نيذلا) ةفضلا دهم 2 او 0 نو رمصسال 4 8 نوضع ) نوهمعإ مف ١

 لوش (نآ رقلاق كك زداب ( كناو ( رانا, لو>دو وةنملا باهذد 0 ) نورسخالام هه ( اعلا 3 ةر> لاى

 قررطلا3 5 ريد ثدح (هلهال ىس وم لأ !اقذا)هقلح (ماع) ا 0 ىف(مي 2 ١ دنع 7 اق ل أ قابل 5 د كيلعلزتي

 قيرطلا» نع ( ربخي ) رانلادنعنم(اهنم) كمتآ ىتح ( ركشاس) انهه 10 ال ل ا كباولاو ءانتسنآ ىلإ



070 5 

 0 وللا يملا باتكلاو ةروسلا تايآ ىلا:راشا كلتونيبهباتكتايآو ىأ (نيمباتكو نآر قلا تانآأ كلت كظا)

 طعاذه ىلعو و قلو هدف ع دوأام نيس هناهتايآ ون 1 رملاوأ هناا دبفنار ظانلل ن لين ويف نر وهام لكدف طخ دق هنأ

 أ اا لبقو هلرخنأ ناكل ناكل كنوداوملا او عسل !| لعق اذهو# ىر حالا ىلع نيت ةصلا ىدحا فطمك نأ رقلا ىلع

 اصلاديلع دم ىلع لز :هملل ناطع قاع نتن مكأو نآ رقلانالدك 0 0و ازه ناقل ترعور رح | ىقهف ىعوا انهباتكلا

 قيرشبو ىده) فصول اووف يكتلا ظفلبماج ثيحو ملا وهف فير هلأ التقارءاح لن 2 كرا ارش هنالدلن رافصوو مذا لاو

 ةفصوأ ب 07 نملدب هنا ىلع رجلاوأ ةر اع الا ىنعمن رم كلتىفاماجؤ لماعل اندر راشب وهي ادهعاأتانان ملاك ١ ىلع بصنلا 0

 د اماهو انا تال ىأ كلت ريو داعي اريح نك أ ىلعوأ تالا نم لدا ىلعوأ ىرشثشبو ىده ىه ىلع رادأ

 .ذلا )ةصاخ(نينمؤملل)ىرششب و قلخلا عك 01-1 7-1 عيب ىده 1 رمشع عساتلا ءزجلا م كد قودل كا رشم وةلالضل

 01| ناتكلاو ةروسلا ىآ ىلا ةراشالا © نيبم باتكو نآرقلا تايآ كلت سط 9 | ا

 قلعت رابتعاب هريخأتو هيف نيرظانلل دنس وهف ناك وهام هيف طخ هنادتناباو حوالااما

  مكحلانم هيف عدوا امل هتناباو نآرقلا وأ دوحولا رابتعاب زحل اىف هعدقتو هءانلع

 نوتؤيو) اهتتسواهضئارف

 | مهلاومأةاكذ نودي(: كلا

 (نونقونمهةرخ الاب .هو)

 لوصوملا هاد ةلج ند

 هدنع ةلصلا ع 9 1لممو

 - ىرخالا ىلع نيتفصلاىدحا فطعكن آر قلا ىلع هفطعو هزاجعاب هتصحاوأ ماكحالاو |

 اقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح ىلع مفرلاب باتكو ”ىرقو مبظعتا هريكتو ظ
 دب وا ةراشالاىنعم امهفلماعلاو تاي آلان م نالاح ب نينو ول ىرشب و ىده 9 |

 ةتيكانوتؤو ةوصلا ١ و و فودحل ك١ 1 تاريح وأ اين ْ

 - ةمك نم © نونقون مهةرخآلاب مهو قه ةاكزلاو ةالصلانم تاحلاصلا نولمع نيذلا | نوامعيو نونمؤي نيذلا

 0 و هتابثو مهنيقب ةوق ىلع ةلالدلل ظنا ريمغتو فطعلل وأ لاحلل واولاو ةاصلا | ةالصلا ةماقانم تاحلاصلا
 | 0311 امل |نوامتنو نونمؤكندنلا ءالؤهو لق هناك ةيضارتعا ةلج- وأ هبف نودحوالا | نونقوملا مهةاكزلا 8
 0001112 قوتولاو ةقاملا فول نوكي اا قاشملا لمحم ناذ ةرخسآلاب نودقوملا ره ||. هنا هيلع لدنو ةرخسالاب
 |« مهلاعا مهلاشز ةرخآلاب نونمؤيال نيذلانا وف صاصتخالل ريمضلا ريركتو رركو 0 00
 | ةننسملا لاعالا و نفل هوك عبطال ةاهتش» اهلمح ناب ةمعبقلا مهلاعا مهلنيز | مهوه ىدلا ادتبملا ايف

- 
 ءالؤهو لقد اكقانتاوهو

6 

 نةوبامو اهانعم راص ىدح

 | باتكو #> نآرقلا تانآ هذهىأ 6 نآرقلا تايآ كلت سط # لجونع هلوق *
 ا | ناضل نم د عده هع « نينمؤملل رخو ىده ل نيب 7 تاكل تال 3 نيبه

 ١ نونؤيو # اهطئارشب سلا ىأ «# ةولصلا نوميش 0 دجلاِب مهل ىرشبو |

 اوه نأ ىعا هنو وو مهةرخ لاب مهو ملفا ارمةيبط مه 12 تيحواذ 4 وكلا | ا

 مهلاعأ هلانيز 0 هؤيال نيدلا اف ةرخ الابن ونقوملام هتاحلاصلا نولممينيذلا

 ف قالا يف باقلا ىثإعلا هللا ع ناوه نييزنا هانا لقوةئسح اعف يح ةعب .اىأ |

 ناقبالا قح ةرخآلاب
 نيب نوعماحلا ءالؤهالا

 حاصلا لل ءلاو ناعالا

 مهلمحت ةقاملا فوخنال

 نذلان :ا) قاشملا لم ىلع

 | مهلانزت رح الا وتم

 تادالإو 1 2 رف 5 ند نفأ لاقاك انس كلذ 5 رائد ةوهشلا قاحب( مهلاعأ

 م باتكو ن . ن1 ألا كلت 7 ب 5لاشو ه6 قانسنيسو هلوطط لوش ( ا 82 ىلاءةهاوق ىف سايعنبا نع هدائسابو

 قدصملا نيسان (ىرش واللا ن 4 ىدصه را أ ولالا ا ن را بت اك نآر ل تا ةروسلا هده 3

 3 ايف بحيامو اهدوحبو اهعوكرو ابوضوب 0 اتاولصلانوُخ ( ةواصلا نورك نذلا ( دم م

 00 مرد 0 0 0 0 الاي 10 اكز 0 : وك انوؤيو 2

5 



 نذلا نيلاصل |نينمؤملا» ارعشلل ءانتتسا ا 1 دما 0 0 هللااور 7 د ا

 اولا رادع ل "سبع ديس أ

 ا 5 نم اوتلفننا 0 نيملاظلانا ىنعملاو 0 تالفنالا نم نوتلفنب أ

0 8 
 1 دوهوهب ب ذك و حوذب قدص ند ددعب تائنس> ر.ثءرحالا نمهل ناك ءارعشلةروس أرق نم |

 نيج مهيلعمللا تاولص دمع“ قدصو ىسعب بذك نهددعبو مههارباو بيعشو[اصو

 م ةازرعللو عبداوأ ثالث ىهوةبكم لمار 1-6
 ما رم يح را رمل دهعل | معسل قي ظ
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 رحت حار ١ دع ادع »* ركفداغ 508 يعل لآ نمأ

 : ةديصقلاداعأ سابع نبا نا 8 اب نيعست نم ابير# :ىهو 8 ةديصقلا هدشنأ ا

 ١ 0 ملا نم اورصتنا ىأ « "اول ند نم اورصتناو# هللا 0 ءرعشلا مهلغشب 1

 ىأ ولظ نيذلا هم سوو ىلاهت لاقف نب نا عملا ءا رع هم َّ ءاحغلاب اًود منال

 | 53 ىأ 0 م رهطملارهاطلا وهو هيلع هّللا لص هيدا را اوكرشأ]

 سب و مه> ىلا سابع نبأ لاق توملا كاع هيلا نوءحرب هك 2 أ 7 نوبلقث ٠

 هنأت را هدارع رعأ هللاو زيصملا

 م26 تايا تسو نونالثو ا ىهو لفارس قم ١

 4-3 اكل دعب راو ة ملكة رشع عبسو ةئاعالثو لا غججم

 م اورح :نوعكستو ةعستوةنامعيسو عجل

 م )وتد

1 

ّ 
 مسو هيلع هللاىلص هللا |

 1 مالسلاو ةالصل هيلع ىنلانعو »* تالفنالا هءوحو نه هحو مهل سدل نأ نولعيسو |

 ل ١ م ئل « اريثك هللا اوركذ و وف ىلاعت هلوق 6# ةدحاو ةرع اهظفحب ناكو ايد

 ىا 0 ) 1 دعي

 لوس راج نم ءاحهاودر

 قلللا قحأو نيلسملاو
 لوسر ندي نم ءاحعملاب ا

 ءاوعهو سو هيلع هللا ىلص هللا

 نأ كلام ْن بعك نعءو ا

 هيلع هللا ىلص هللالوسر |[

 ىدالاوث ىهجتكا هل لاق و ا

 مهملع دشأ وهلودس ىدش

 ناس لوَش ناكو لبنلان
 كءمسدقلا ع 2

 عطقب اع ةروسلا ممخو 1

 هلوقوهونءريدتملا داكأ |
 ديعولانمهيفامو(ععيسو) 1

 نيذلا) هلوقو ميلا
 هلوقو هقالطا و ( اولظ

) 
 نوبلقت باقنم ىأ)

١ 

 را بأ
 دنع ىلاعت هللا ىخكر رم

 اهالثدقو ةماساو

 فاسلاناكودللادهعنيح ١

 لآ نان ايمن قوطعاوح ١
 انع لضرعملا عي ءاطع ٍ

 ىأوانم هللف ىذلا ام |

 ىل-ع نوباقنب بوصنم |
 ءاوسأ نال يسال ردصملا 1

 اماهيف لمعي ال ماهفتسالا

 تذاقنالا | نولقت ىأاهلق

 0 0 وسو

 ا لا راس 0

 رعشلاىف(اريثكهتلااو ركذو) 1 / 5 1

 ) اولظ نيذلا ع .سو ) رافكلا , ءاصعا وسع (اول !ظام دعب نم .( رافكلا لعدرلإهباحجأ أوإسوميلعمتلا لصد (اورصتلاوأ

 0 لنا يرالاوهوت ةرخآلا فنوءجرن مح نا (نّوبلقت !ناقنم ازد اعأو لسوهيلعدتلا لص ىنلا أود
 ةيآ نوعستو عبر أ اهتانآ ةيكماهلك ىهو لغلا ابفرك د. ىتلاةروسلان مو هس هءاتكر ركنا رع ىلاعتهللاو ميكحلانآرقلار

 يك ميخرلا سل هتبأ سا ف ضيم .نوتسو ريس تام 2 ظل | ايف كرو نو كل كو ةئامو كرام



 يعم مسبب . اعرو تكااسوهو ةيلهاجلا صا نم ءايشأ نورك اذّنو رعشلا | ن نودشات 5

 ١ ا ) ع 000
 ريب لسجل هناسل علدامث هيثلد كلا دسالا ذهل نان مكلنآدق لاق

 و هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ميدالاىرف ىناسلب مهيرف هل ألا كتب ىذلاو لأقف

 نسب ا مهيف ناو اهءاسنأب شيرت زعأ ركبايأ ناف لتال 1
  ّ 0ةسالاس قألاب كثعب ىذلاو كبسنىل صخدق هللالوسراي لاقف عجر

 وةيلع هّللاىلص هللالوسر 000 ل نيمعلا نم ةرعشلا لستاك مهنم 0

 الز تمعمو تلاق هلوسرو هللانءتحلانام كدي لازبال سدقلا حورنا ناس
 ناطح لاقف د ىتشاو ىنشف ناسح م هاهح لوش عسوةيلع هللا ىلص هللا

 !ءارللا كاذوؤ هللادنعو ءهنع تحأف ادم توحه

 ءازولا هتيش هللالوسر ء ابشارب ادخع توه

 ءاقو مكم دمحم ضرعءل « ىخلعو ىندلاوو ىبأ ناف
 ءادك ىفرط نم عقنلا ريثن ء اهورت مل نا تدب تلك

 ءاملظلالسالا اهفاتك ىلع « تادعصمه ةنعالا نيرام

 ءاسنلا .رخلاب نهمطلت.« تارطقه انداَح لت
 ءاطغلا فشكتاو مفلاناكو « انرقعا انع متط سعأ نا

 ءاشي نه هنف هللا زعي « مون بارضل اوربضاف الاو

 ءافخ هءسل قحلا لوش « ادبع تلسرأ دق هللا لاقو
 . ءاقللا ع راصنالا مه ٠ ادت> تريس دق هللا لاقو

 ءاسهوأ لاتقوأ بايس م دعم نم مون لك ىفانا

 ) ءاو_س هرصمنو ةحدعو ءركم هللالو سر وح# نُف

 ءافك هل سدل سدقلاحورو « انبف هللالو_سر ليربجو

 ش ه2 رعشلا حدم ىف لصف رجم
 يكل رعشلا نم نا لاق سو هيلع.هللا لص هللالور-نأ بعكنب ىبأنع < خا
 ]يجف إو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ىبارعا ءاج لاق امهنع هللاىضرسابعنبانع#

 0 ونأ هجارخأ ك رشا ناو 0 ايلا نم نأ لاقف مدلك 0

 لاقف اني هتدشنا ا ع تتلق 0 58 عش ن م.ًةكلعم

 ا ا ب

 : أ ناكف ةرم ةئامنه رثكأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ت تسلاح لاق .ةرمسْنب رياح

 5 0 ونسح هنف مالكر عشلاةشئاعتلاقو ع نسح ثيدح لاقو ىدذمرتلا هحرخأ

 وشرع ناكورعشلا لوش ركبوأ ناك ىعشلا لاقو بقل |وئم عدو نسكلا هياكل

 و رعشلا دش ناك دنأ سابع نبانع ىورو امهم ع ىلع ناكو رعشلا



 ارت عل

 ىنءملا ةهخ نم ناآرقلا زاحعأ ناك ال ةناكف 9 0 نولوش اوش مهتاو 9 هز

 مالكس نح نم هناب ظفللاىفو نيطايشلا هب تازنت امم هناب ىنعملاىف اوحدق دقو ظفللاز

 مةلسلاةفلع” لوسزلا لاح ةداطمو 01 را رقلا ةفانم ندد نيمسقلا ىف ملكت ءا .
 اهيبشت نيءلا نيكستو ديد كنلاب ”ىرقو فيفختلا ىلع مهعبتي عفان ار لاح

 تاحلاضلااواعو اونمآ نيذلاالا © دضعب هع

 قدصلاو قا نوبلطيال هلوم لي 5 وغلا نوحدع مهنا لبق و لطابلاب نود

 «نواءشالامنولوش منأو #9 ىفاوقلاو ىناعماىف ضوغااو مالكلا نونفل لدم ىداولا

 مهو هيلع نوثحيو مر ركلاو دول ١ نود دع ما لقو , رمش ل نوندكي مما

 6(ق) مهه ردص ”ىش ”ىش ىنداب سانلا نوع#:و هبلعنورصي مهو لأ انومطو هامش

 اههق ؟دحا فوج “ىلع نال لاق هسو هيلع هللالس هللالوسر نا ةريره ىبأنع
 رعش نوبنتحي اوناك نيذإ!نيلسملا ا ىثتسا مث ارعش 'لتعنأ ن م هلريخ هيرب ىتح

 تبان ن لامس موه هناححأو سو هيلع هللا ىلص د2 نع نشا نوح#!و رافكل

 ه6 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاالا

 نزلا ان رسل فيلو ملا مس و هيلع هلا ىلص ىنال لاق كلام نب بكذا ىلا
 هديب ىسقن ىذلاو هناسل و هيفسب دهاجم نمؤملا نا يس و هيلع هللا 0 ةللاوسر لاقف

 هلل ىلص ىبنلا نأ هنع هللا نضر كلام نب نم 18 نع ل“ ليلا مصل

 لوشوهو هندي نيب 0 ةحاور ناو ءاضقلا ةرعىف 0 لخد سو هيلع

 هلبزات ىلع مكب رضن مويلا ٠ هليبسنع دافكل ات 0

 هلياخ نع 1 لهذو ه هليقم نع ماهلا ليزب ابرض

 ل هللامرحوىفو 8 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىد نيب ةحاور نءااب رع لاقف

 عدن 1 ميلف عورسا ىهلف رعايدفنع لخ سو هيلع هللا لص هللالوسر لاق 1١

 نا ثيدحلا اذه ريغؤق ىور دقو ىذمر 2 لاقو ىاسنلاو ىدذمرتلا را لش

 اذهو هددب نيب كلام ني بمكو ءاضقلا ةرع ىف ةكم لخد سو هيلع هللا ىلص يبن

 ىلاعت لاق 2 0 نس تك ةحاورنب هّللا دعو

 ةرع تناكو 3 هنود م و لق ةحاور نب هللا دبع نادل 5 لق كعب دنع

 ةداؤم 8م 2 0 100 5 انخقلا ةرع نال لوألا وه ميلا ّ- تف كلذ كعب ءاضقلا

 ةظب و مو لاق و هءاع هللا لص هللالوسر نأ ءاربلاع نع 499 عا هللاو 0

 هللأ لص هللالوسر ناك كاف ةحانرع خر : كغم 1 ربح ناذ نيكرمشملا يف 8

 4 .لعمللا ىلص هللال وسر نع رداشإ عاق هياع موش رسل اقارب م لد عيب 0 هلع |

ْ 

 سدقلا 2 ناسدح دب و هللانا 00 هللأ ىلص هللا لوسر 0 لوو 1-42 مسا ا

 لاق حسو هيلع هللا لص هللالوسرنأ ةشئاع نع«( ( هللال وسر نع ر خافوأ جئانام

 مهاصفف ره رجلا لاقفةحاور نبا لال راف ل لا قشرنم اه.لعدش 1 اشو اولا

 لطابلاب نوددع لبقو نوضوخوخا لكىف سايع نا لاق هادصقمال ههحو ىلع

 1 ءأ 0 م

 نايم هيلع مانت تبان ناس ىلا لسرأ 5 كلامنب كرما لسراف ضرب

 (نولعشبالامنواوقب مماو)
 بذكلاب مهفصو ثيح

 مث + دعولا 3 هفلقعاو

 نينموملا ءارعشلا ىدتسا

 ن.ذلاالا )هلوق نيلاصلا

 ( تاحلاصلا اولعو اونمآ

 ةحاور ن هللاد.كحك

 باكو تبان نب ناسحو

 كلامنب بعكو ريهز نب

 منع هللا ىذر

 (نولوش مماو)نوحدعو
 ( نولعشالام ) ,هرعشيف

 لاقبو كلذكس يلواناوانأ
 اولعش نأ نورد الام

 نايواغامهالكو
 (اونمآ نيذلاالا)ىوارلاو

 يا

 لعاتسلا

 تان نب ناس>نآ رقلاو

 تاحلاصلااولعو)هءاححأو

 مم رنيب و مهني اهث تاعاطلا
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 وقلي نوكا افالا قو ةكالملا نم ٍعومسملاىأ عمسلا مم ءاماوأ ىلا نوقلي لبق وااوعمسيملام مينوعمسي مهغال مهي
 هلا لعن هورتق نوبذاكنيك افالارثك" أو سانا ىلا يطاشلا, نا رسل نوقلي وأ مهلا محو نوةلخو نيطاشلا ىلا
 يك اذالا ءالؤهنا دارأف كفالابالا نوقطنيال مهلا ىلع كلذ لدبالو كفالا رثكي ىذلا كاالاو مهلا اوحوب ملام
 بملاءلا بر ليزتا هءاو نيبقرف اعاو مهلكو ن رسلان عو هيلع رتفد 00 ىلا ن ٠ع م اف موه قد حبب نم

 0 تسل تايب نهش قرفاذاهنال ت اوك ٠1 ب اضلال ع ىلع مكب ١ لهل نيطابشلا تدان

 ١ كردص ىفو اندح ه5 4 رههحح ثثدحاذ ذاك نأ 0 0 لا ١ كاقلشيمل لع كلذ لد ص دعب

 نع كفشالو رك ددعتف
 | كنف لعن اصقنل تاراماو انونظ مهنمنوقلتيف نيطايشلاىلا عملا نوقلين وك اذالاىأ
 آااهفطخم ةملكل!ثيدحخلا ىف ءاحاك اهرثك ١ قباطيال ءامشا مهتاليخت بس ىلعاهبلا

 ةمالسل اوةالصلاهيلعدجم كلذك الوةبذك ةئامنم رثك يس زفديلو نذاىف اهرقيف
 ”اكاذا لك هلوقل لكلابرثك الا رسسف دةواهلكقباطدقو ىصخن ال ةريثك تارغم نع ربخا

 يك اف مهنم قدص, نم لق ءال وهنا ىنمم ىلع مهلاوقارابتعابةي رثكأالا نارهظالاو | ٍ . 'آ
 / نوفطتخمف اوجر نالبقىلعالا الملا ىلاعمسلا نوقليوا نيطابشلل رئاعضلا ليقو ىنملا | ندعم © مهمو” نم 1

 .رثكأو مهئئابلوا ىلا نم مهعومسم نوقلي وأ مقئالوا "ىلإ دي نوحوبو تايم ضب تاركا
 رار ةككذاملا هل تملكتام ودع نعال مهنوعكت كب ذأ مهيلاهنوحوباهف نويذاك مهعتل ) هريخ ادتبم
 000 مهعبتي ءارعشلاوؤإف ,هماهفا 3 مهطبض وأ ون وصلوا | ممتد ىا ( نوواغلا
 3 ةررقو ظ!ىعاش هنوك لطبا نانئتسا وهو 0 ككل سو هيلع هللا لص | قيزكورمدكو مهلطاي ىلع

 ءاواهل ةقيقحال تالاخخ مهتامدقم رثكا نال :* نوم«؛داو لكف مهنا رت ملأ # | ىف ددلاو ضاسعالا

 ءاسنالاف حدقلاو ضاىعالا قيزعو راهتبالاو لزغلاو مرحلاب بيسنلاىف مهتالك || قال ن مح دمو باسنالا
 ها هيلاو هيف ءارطالاو هقصسال نم حدمو لطابلا راذتقالاو بذاكلا دعولاو | كلذ ذ نصت الو حدملا

 7 5 ع 6-9 ا

 00 ىمهسلا ىرعب هبزلا نب هللاد- م سو هيلع 7 ا |

 : 1 0 هم | هللادبع نو 4 0 1 .أوفانم دمع نب عئاسمو قفوز .خلا

 نوفلزنو هفيلا عوجرلا

 لوشو رعشلا لو 0ك

 مهعماو !سوةياع هللا ىلص ١و اس وةنلع هللأ

 ءاهعسلا ىلا( لرد وأ اهلا الا

 نطاخْشلاَوُأ ةووا 0

 جاحزلا لاق نوكرسشملا 31

 طاشن اًعهوأ دم اذا

 موق كلذ بحأو نوكيالاع
 هيعمل نوواغلا مهف هوعبانو

 (داولكف 0 ملأ) عذان
 ريخ (نويي) مالكلا نم

 بذكلانم لكل :ىأنأ

 كلا او واق و دحم لوشام لثم لوقت نع الزلاق لطابلاو ا اوملكت ىنقثلا

 و هيلع هللا ىلص اد نوم نيح مه "احا نوهت مهموق ةاوُغ مهلا عجاو

 هلا ةاورلا مهف نوواغلا مهعبت هلوق كذف مهاوق منع نوورب اوناكو هباحص ٌُو
 وو نولاضلا ءاهفسلا مه لبق و نيطايثلا مهنوواغلا لبقو نيلسملا ءاصغ نوورب

 بو هيلع هللا لص هللا لوسر ةيع قعاجا 00 ,م امهدحا نيلحر نا ةياور

 او لكف أر ملأ © ةي آلامثه تازنف ءاهفسلا ,هو هموقنم ةاوغ دحاو لكعمو ا
 ع 3 ع 1 للا

 2 ماهلاو نب ى قيرطنعونب ساح ىعت 3 نو ها م هدو نه | ُئاهلاو نوطوخ لطا : اذلا ١١و نيدناح ع هب 9 * ب راجح جعل 06 يم ىلا هندى و لكى وأ 0

 ىلع) سانلا انبحأ اولضش ” ىح مهفاسعاو 20 اوقلاع نه اسعش كف م ل 4 ٠ ءادصقمالد ههحو ل

 ع هلوق 501 كلملا دبع نان نائلس ل ا١قذر 5 نع متاح ىلع مهي رعأ رتنع ىلع

 7 ماتا قالعأ ن 0-- 2 تاعرمصم ىنا احب نيف

 7 هلو دك ع هللا 1 ددقلاقو نسا تك هلع بوح ولاقف

 وواغلا مهعبت رعشلا نولاوش ةراخ 8 ىرعبزرا ١/ نب هللا دبع ) ءارعشلاو )هن هكلا كلد نوربخت مث ةئامدن رام

 3 ! ودحر نويبع (نويم)دج وار: لك( داو لكف)ءارعشلا ىدب(ىنا) دمت ربت ملأ( ملأ)مهنعزوورينووارثا
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 رك ذوهو ةجرلا بابسأن م وهام هلوسر ىلع اميحرهنوك ع بنا نيلصملا ف (نيدجاسلا ىف) كبلقتىربو ىا(كيل
 ثيحنم مسهيلع علطيل هبا أن م نيدجمتلا لاوحأ مضصتىف هبلقتو دحمتلل همايقنم ليللا فوجىف * 1
 هيلشو ةعاج سانلاب ةالصل موقت نيح كارب ءهانعمل قو و مجرخ ل رولمعي وهللا نودع فيك مهنا ّج ىلونوأ

 ةعاجلاب ةالصلا د لع ةفيتحايأ لادا اقمنعو مهمأ اذا هدوعقو هدوجتسو دعوكر ودها قب مني اق هف رصت نيدحاس

 (ميعلا) هلوقتامل ( عيعساوه ا ءارعشلاةروس ) 1 ةيآلا سي[ عوال هس هذه هلالتفت قرضحاللاقف نآرق

 نوه هلمعتو هيون اع ١ ىلاعت هللا لصدنا ىو راك. د جلا لاوحا مشت ىفدلد درو # نب دجاس ١١ ىفكبلشو
 تادابعلا قاشمةاناعم هيلع | اصرحنوعنصيام رظبل هءاهصاتوببب ةليللا كلت فاط ىليللا مايق ضرف “ا اس 5
 ذأ هلت ؤرب ربخا ثيح || نآ رقلاةوالتو هللا ركب مهتندند نماهب ععمامل يبان زلا تويبك اهدجوف مهتاعاط : ةراك ىل

 هنأ ممنم ىلع ةقشمال | ىلاءتهتلاهفصواعا 1م ةءااذادوءقلاود وجيسلاو عوكرلا ومايقلاب نيلصملا نيبام اوف كفرصتر

 وهو هالوم ىأرع لمعي | اقيقحم هللالوارصنوهللادعارهقدنأش نم نابهفصو نادعب هتءالو لهأتسي اهب ىلا هياكل
 لسحاام ىنيعب هلوقك | مكتب أ لهو هنونتاع 6 مياعلاو# هلوقت اع عب عيمسلاوه هناؤإل هيلع هيلقلانيمطتو و
 لزتو لح نم نوليعملا ١ ؟تلزئام نوكيذا مصبال 0 :ارقلانا 00 1 مينا كافا لك ى لعل زنتنيطايشلا لزنت ندا

 نيكرشملا لودقل اباوج | نم هيلع اولزنت نال ملصياال سو هيلع هللاىلص اد نا نيب ناب كلذدكا نيطاشلا#
 عملا قلت نيطايشلا نا || تاساغلاب ناسنالا لاصتانأذ مثالا ريثك ب اذكر رش ىلع ن وكيل اهنا امهدحا نيهد

 سوةيلعهللا ىلص دمحم : ١ هلوق انهيانو كلذ فالشاعر هللاىلص د42 لاحو داوتلاو بسانتلا نم

 له ىأ ( تبن له ) ظ * نويذاك مهرثكاو عمسلا نوقليو

 نورد اجا رتخأ ١ 46 نبدجاسلا ف كبلقتو وف كئامدل موقتنيح كارب يقو تنكامنأ كاربليقو كن
 (نيطاشلا لزنتنم ىلع) |[ | كدوعتو كدوحم#و ككل كمايق لاحىف كتالصيىف كيلقت ىربو سابع ننآإ
 لت ) لاقت أبن مث || ىرب انعم ليقو ةعاملاعمو كدحو تيلصاذا كاري لوقب ةءاحللا نيلصلا مبا
 ) منأ كافأ لك لثع ا همادق نم رصبساو هفلخ نم رص اه هيدع هللا ىلص ناكدناف نياصملا ىف كرصب د ّْ

 ةنكلاره ومان "الل بكت ص ىلع ىف ةعام هللاوف انهه ىلبق نور ” لهلاق و ةناع هللا لص ىلا ةريرهىلأل

 ةهلط و مب 5 .ناملاو كياهذو كفرصتىرب انعم لقو ىرهظ ءارونم 7 5 ارالىزا مكعوكرالو مم 5

 لاقو كل نم ءامس الا تناكاك كلاوحأىف كؤفرصت ل دقو نيزمؤملا كبامحأ ف كر

 ةمالا هذهىف كدرخأ تح ىن ىلا ىننم ءاسالا بالصاىف كبلش و 5 سا

 لق كلعو ك- 300 5 دملا ولف كايدو كاوقل ىأ © عد ىتااوه هنا و

 | مهلوقا ب تاوحام نال ٠ ىلع ف ؟ربخأ ىأ « م 8 لد 9

 3 كاذأ 0 36 ىلاعت لاقف 0 لزم 3 نيبمث ناطيش 4

 هللا لص دعو ةليسمو

 نيكاذالا متي إسو هيلع

 لزنت فيكحف مهيدرو

 نوقلي ) هيلع نيطابشلا
/ 

ْ 
 ١ :اك نيطايشلا م هم( موسلا

 ذم 0 مسا كوت اوك ثاانا كلذ و ةنهكلامهورجانىأ © مث 18 بانك 1

ٌْ 
 نوملكت امضعب نوظفحم د ب دلو 7 نوند - و5 4 4 1 هدوم د ارقك انذك د نوطلخ 7 ذاك م رثك أو # ةنهكلا ىلا هنوقلف ةكتدالا ع و نومعشا 1 الا داما كلا نودع 'امىا عا 0 !|نوقلي 8 0 ىلاعتدلوق تا سارا و ماي 0 ١ كلذ نوقاي.م مجرلاب اوبححت 1 لبق

1 
 لكل ةفصوأ عمسأا نيام لزنتىالاح نوقاب 7 ىلا ( عب 5 اح قاق) ه.ننوح وب مثبويغلان م هيلعاو مأ|

 لفقف نك انالا لع. لت 1 ليق دلاكس لع هانوكب الف قايساو ا ءازطا لع شوو ف عجل ىنمم ىف
 هنو ون اك * (نويذاك عراك تنكاو تكول آ

 ع
 مملاقل(عيجسلاوهدنا) نيوالا كإآ بال صاى ل اه هن ومان ا.قلاود ولا وعوكرلاىف 8 ةالصلا لهأ 6 ) نيدحاسلاىف كيل 7

 "كاف لك لعل زن)ةناهكلاب (نيطامش || لزنتن 0 لع ربخأ ( م ا ا له )مهلاعأب وس
 ةليسم وهو نهاكر حاف( 2

 نوءتسي(نونذاكرهرثك أو)نيطاشلا ىنعي ةكمالما مدا ىلا نوه 0 |نوقليزةمعلطو باد



 همثينأدارأ اذا رئاطلا نادلصأو - 55 زو مضاوتو كبناح رشع مساتلاءزجلا ) نلأ و (كحانح ضفخاو)

 هحاند ع عوقوال

 ضمن اذارأ اًناودش
 لمحت د>انح مف عفر ل زاريطلل

 طاطخ ال ادنعدح انح ضف -

 نياو عضاوتلا ىف الثم
 نشا نار كن

 كيريشع نم ( نينمؤملا
 كو_صع ناف ١ مهريع و

 (نولمعتامم ”ىربىنا لقف
 كوعشاناؤكموق رد أ ىندي

 كحان> ضفخاؤكوعاطاو

 ند مهلاعأ نمو مو 1 ريتق

 لكوتو) هريغو هللا كرمشلا

 ىلع (ميا زعلا ىلع

 هن زعل كءادعأ رهش ىذلا

 هتجرب مملع كرصني و

 موه ك يصعب نه رش كركك

 ا ضيوفت لكوتلاو ,هريعنمو

 ًايش هلام مكنع ىنغأال كسفنأ اورتغا اهون ةلكوأ شيرق رشعماي لاق نيبرقالا |
 م كنغ ىنغأال بلطملادبع ن سايعاي اش هللا ند مكنع ىنغأال ال بلطملا دبع ىاي 0

 كلع نه ىلا هسعأ لجرلا

 هريشودم لعل لا

 هرهد اذانم لكوت لا اولاقو

 هسفن نعدعفد لوا ملسعأ

 ددنجلالاقو هللذيصعم وهاع
 ١ لكوتلا هنع هللاىضر

 ناذ هنوداع ةيلكلاب لقت

 ن.رادلا ىف هيلا كتحاح
 تاع ىاشو قده لكودت

 ىذلا) عدضالفوا لف ىلع

 دن ( قس
 كيبتا نا كحانح ضفخاو)

 نينمؤلل كنا نيا (نينمؤملا
 لقف) شيرق(كوصعناف)

 نولوقتو(نولمعتام ىربىنا

 كتالص ) ةالملا ىلا ( موقتنيحلاريىدلا)نينمؤاابوك(ميحرلا)هئادعأن مةمقنلب(زيزمل ىلع لكوتو) ؟رفك ف

 ريهزو قراخم تنبه ةصيق نع (م) أيش هللا نم كنع ىنغأ ال ىلامنم تئشام ىف لس ْ

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قاطنا نيبرقالا كنريشع رذن :أو تازن امل الاق ورعنا ظ

 اعا مكحل ريذن ىنا فانم دبع ىن اي ىدان مث ار اهالعأ العف لبج ةمضر ىلا

 0 واس نأ ى هدف هلهأ ديرب قلطناف ودعلا ىأر لجر لثك مكلثمو لثم |
 نهبرقالا) برقالابو الوآ هسفط ًاساذا ناسنالا نا هب لأ دو ءاحايصاي فهي |

 © نولسعتام *ى رب ىلا لقف إف هن ه سعت ايف ىأ 6 كل وصعن قف نوقفالا مهو مس |

 ضيوفتن ع ةرابع لكوتلا 6# مب_حرلا زيزعلا ىلع لكوتو ل ةفلاس لاو رفكلانم مل

 باذع ىدب نيب مكل ريذنىناذ لاق من اولاق 0 00 اليخ لبحلا اذه مفسينإ
 نم ناعتمم مهل مل هي نينمؤملا ند كعبتان 1 كحان> 0 2 ديدش

 ندل عما ن ع 0 6 انم ن نال نستلل ن مو ا دارا اذا هحانح رباطلا 6 ا

 ناسللاب نوقدصملا 1 ناعالل نوفراشملا نينمؤملانم دارملانا ىلع 0 هربغ وأ

 مكلاعان رت رع 'ىرب ىلا لقف 8 كوعبت ملو ه6 كوصعزاف ظ
 0 ا رصنو هللادعا ر رهف ىل دش ىذلا ج35 رئازب زعل ىلع لكوتو 9 |

 نم لاسالاىل 1 ءافلاب لكوتف تاع نباو عفان أقوم م هريع نمو مهنه ُكيصعي نم رمش |

 دمتلا ىلا موقت نيح كاري ىذلا# طرشلا باوج '

 |0019 تلزن ا امهنع هللاىخر سابع نبا نع (ق' هعيطتو لعل عهست نأ دل سعأ
 رهف ىتاي ىدانب لعجف افصلا ىلع سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعص نيبرقالا كتريشع |

 لسرب جرخي ن 0 ىذلا لمد او.مجا ىح شاب رقن 0 نوطيل ىدع ىاب ا كوعش ملو كوصعناو مهل

 ىداولاب المخ نأ مكتربخ أول مش أرأ لاقف ن ثيرقو بهلوأ ءاخ رهام طتل الاؤسر ١

 ١ كلمن قاف ل د 7 نكأ مكيع هيت دا ديرت |

 كن كبور 1 لل لا

 و هيلع هللا لص هلئلال وسر جرخ نيصلخلا مم كطهرو نيبرقالا كتريشع رذنأو ا

 رع (قر) هوحن ركذو هللا اوعتجاو اذهنم اولاقف ءاحابصاي فةهف افصلا دعص ىتح |

/ 

 اكاريثعردنأو ىل !امت هنبا لأ نيح و هيلع هللا لص هللالوسر ماق نو ةويره ىأ

 هللالوسر تن ةمطاف اي و أيش هللا نم كنع للا هع ةبفصايو اش هللا

 ©« ضفخاو ف عحنأ همالكو عفنأ هلوك ناكو ةقلا ع نعط هيلع دحال نكي امنأت داعأ

 هلوقىف ضرعتلا ىن_عهام تلقناف 6 نينمؤملا نم كت كحانج © نلأىأ

 نينمؤملا نود ٍمتسلأو مه. ولش نيقدصملا نيئمؤملان م كعسا ع نا هانعم تاق ليم و ملا نم

 رهش ىذلاريزعلا ىلاعت هللا وهو هرضو هعفن ىلع ردّ وهسحأ كاع نم م ىلآ هلمح أ أ لجرلا

 ىلا # موقت ل موقت نيح كارب ىذلا  هترب مهلع كرصني ىذلازيحرلا هتزعب كءادسعأ
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 مالكل هي معسلا نع مهنا 8 نورد امو # نوعطتسي امو # هب اولزنتي نا مهل

 قماناضيف لوبقو تاذ|'تافص ىف ةكراشع طورسشم هنال # نولوزعمل# ةكتالملا ||
 4-3 كلذ لبقتال تاذلاب ةريرش ةيناملظ ةئثيرخ مهسوفنو ةسوكلملا روضلاب شاتتالا

 هللاعم عدتالف #9 الملا نمالا اهيقلن نكعال تابيغمو قئاقحىلع لقسم نآرقلاو |

 نيفلكملا رئاسل فطاو صالخالا دايدزال مست  نيبذعملا نم نوكتف رخآ اسهلا |[

 مها مهنأشب ماقهالا ناذ برقالاف مهنم برقالا هي نيبرقالا كتريشع رذناو ||

 مكتربخاول لاقف هيلا اومتجاىّت- اذهف اذعف مهادانو افصلادعص تازن امل هنا ىور ||

 هللا عم عدت الفول عمسلا قارتساىلا نولصيالف بهشلابىرلاب نوبوححت ىأ «نولوزما: ||
 هنالءريع هيدارملاو سو هيلعهللا لص ىثال باطخلا ضي نيب دعما نم نوكت رخآ الإ 1

 تدحاولو عقلا مركأ تنوع هربع هيردح سابع نءالاق كلذ نم موصام

 قحما نبدي ىور 4 نيبرقالا كرريسع ارداف #8 هلوق دع كتيذعل ىريغ اهلا.

 ىلصهللال وسر ىلع ةيآلا هدظ تاز امللاق هنع ءانلاىذر بااطىبأ ن ىلع نع مكمل 1 ١

 اعرذ كلذب تقضف نيبرقالا ىتريشع رذنأ نا عأمللا نأ ىلعاي لاق سو هيلع هللا |[

 ليدبج ىنءاحىتح اهيلع تعصف هركأام مهم ىرأرمالا اذهب مهيدابا تمىنا تفرعو ||
 ةاشلحر هيلع انل لعحاو اماعط انل عنصاف كرر كي دعي سمع ٌؤتام لعشاالنا دما .لاقف |[

 هى مأام تاعفف هبت عاام مهغابأ ىتح بلطملا دبع نب ىلهجحا مث نبل نماسع ان الماوأ
 همالبطا مف هلو تنل الحر نوورادلخر نيءبرا را اوناكو هلمموعد 7 1

 هتف .تعنص ىذألا ماعطلاب 'ىتامد اوعتجا الف بهلونأوساسلاو رهو ِتلاطو ١

 ناكل هللامعاو ةحاح نم 1 مهلامىّتح موقلا لكاذ هللا مساي اودخ لاقمت ةيمصلا /

 سعلا كلذب مهن موقلا قسا لاقت مهعيتس تمدقام لثم لك أيل دحاولا لجزلا |
 دارأالف هلثم برشيل دحاولا لجرلا ناكنا هللاماو اعيجاوور ىتح اوبرشف

 ل-ٍحرلا اذ_هناف ىلعإي دغلا لاقف سو هيلع هللا لص هتلالوسر مهماكي لو موقلا

 لثم ماعطلا نم انلددعاف مهملك أ نأ لبق موقلا قرفتف لوقلانه تممسامىلا ىنقبسدق |
 اولكاذ سمالاب لعفاك لعففدتب رقف ماعطلاب ىناعد مث معجم مث تلعفف مهعجحا مث تعتصالا

 مكتج دق ىتا باطملادبع ىجي لاقف مسو هيلع هتلاىلص هللالوسر ملكت مث اويرشو ١
 ىلع ىنرزاوب مكيلف هيلا كوعدأ نا لجو نع هللا ىرعأدقو ةرخآلاو ايندلا ىديخي
 انس مدح أو امج اهنع موقلا محاف مكف قفيلخو يصوو ىخأ نوكيوادعي
 يصوو ىخأ اذه لاق مث ىتقرب ذخاف هيلع كريزو نوكأ هللالوسايانا تلقف |

1 

2 

 عمسلا نع مهنا 98 لاقف كلذ ببس ركذ ىلاعتهنامث كلذ ىأ 46 نوعيطتسيامو 9 ||

 دق بلاط ىبال نولوقب و نوكحض موقلا ماقف اوعيطأو هل اوءمساف مكف قتفيلخو
 ك1

 لهست. امو (نوعيطتساامو
 هيلع نورد_ةلالو مهل

 ( نولوزعمل عملا نعمملا )
 بهشلاب نوع و-نمأ

 ال1 اهلآ هللا عم عدتالف)

 درو» ( نيبذءملا نم نوكتف

 ضيرعتلا ىلع هريغل ىبلا

 ةدايز ىلع هلكررحلاو

 ادق زر مالخألا
 مهصخ (نيب رقالا كتريشع
 داكتألا ذا ةمجلا' قل

 اولعاوأ هحارق لهاس

 ًاشهتلا نم باع ىنذيال هنأ
 نود هعاشاىف 'ةاغلاناو
 افصلادعص تازئاملو هنرق

 ف .دالاف ىرقالا ئدانو

 ىايبلطملادبع ىجاي لاقو
 فانه دبع ىناب مشاه

 )000 لا + سادبعإ
 الا ىلا دنا لور ةعغ

 أيش هللا نم مكحل كلمأ

 امو ( نوعبطتسيامو )
 ) مهما ١ كلذ ىلعنوردق

 ( عمسلا نع )نيطايشلا ىنعي
 (نولوزعمل) ىحولل عاقسالا نع

 الف ( عدالف )نوعوتمل

 نم (رخآ اهلاهتلا عم دبعت

 (نيبدعملا نم نوكتف) نانو الا
 كتريشع ردناو ) راثلاىف

 محرلا ىف(نيبرقالا
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 :> سانلا دغأ ذاعملا نب يحن لات كلذ و 0 اذعب اننثاوأ ءامساا نمةراخ انيلع رطماف مي هم راكتاو مهل جاون

 دذلا ةدموتس ىه لق ( نينس م داحت نا تياوز رفأ) لوش ىلاعتهللاو هن ولأم ىلا نكسو هنادارعذتلاو هنايحرتغا نم

 اناخسا نا ىمملاو نينسلا كتف نو ايوا مهلع ىف ا ام ) باذعلا نه ( نودعوب اوناكام مهءاحمم)

 انياذغفأ ىلاعت هنا لاقف نمأو ةمالسو لاوط راعاب نوعتم مهناومهب قحال و نتاكيشملا مهداقتعال ناك اعا ب اذعلاب

 اذاف مهريمعتو مهعيتك نمهنودقتعياكسمالا نا بهلاق مليوطلا لمالا ىلع الاكتاو ءازهتساو ارطبو اوشن واوعتسلا

 ف نسحلا تل هنازا رهه نبنويم نعو ٠ مهثياعم بيطو مهراعأ لوط نه ىضمام ذئنمح مهعفنام كلذ دعب دمعولا

 زيزعلادبع نرعنعو تغلباذ تظعودقنوم*لاقف هي ل ىو ةوالتىلع هدز , ىظعهإلاةفماقل ىنمعغ ناكو فاوطلا

 | 1| ىلع واولا لخسستملو مهنورذني .لسر ( نورذنم اهنالا "ةيرقنمانكلعأامو) كلا هسواج دنع اهؤرقن ناكتنا
 ذا واولا مدع لصالا نالمولعم باتك ه4 55 زي اهلو الا ةيرق (رسشععساتلاءزجلا) خ نمانكلهااموىفاكالادمب

 5 :ارفأ ف ءرظنلا تلط باذقلا لوزن دنعمهلاحو اندعت اع اننياذ ءاعسلا أم راع : تديزاذاوةيرقلةفصةلخلا
 9 ا ةيرعأا لصودك الذ

 || ( ىرك ذ ) فوسولاب
 نالةرك د نع يرش

 نارام لاك
 نورا دع لق هناكف
5 5 : 
 ريوصلا م لاحوا ةرا) دب

 # نوعتع اوناكام مهنع ىنغام نودعوب اوناكام مهءاح مث نيئس مهانعتم نا

 اهل الا ةيرق نم انكلها امو 8 هفضتو باذعلاعفدىف لواطتملا مهعتغأ مهنع نغيمل

 12 ينل! اييلتعو ةركذت # ىركذ 8 بحال امازلا اهلها اورذنا ه# نورذنم

 اووذ رامضاب نورذنم ةفص اهناىلع عفرلا وأ راذنالاىنممىف اهنال ردصملاوأ ةلعلا
 امو # ةضارتعا ةلاو فوذ< ربخ وا ةركذتلا ىف مهناعمال 0 ذأ هلم وأ

 معز اك © نيطاشلا هب تلزنتامو © راذنالا لبقو نيملاظلاريع كلهنف # نيملاظ انك
 حت امو 6 مهل ىتبطي امو + ةنهكلا ىلع نيطابشلا قليام ليبق نم هنا نوكرسشمل مورد ىأ نورذنهىف زودت ىاقدر

 11 1 ا الوان ها ىوذ

 ىتهو بادعلاب اندعوت ىتهىلا اولاق بادعلاب سو هيلع هللاىلص ىنلا مهدعو امل لق ةركذتلا لحال نويت

 ١ ّْ رافك ىأ *« نيدس مهانعتمنا تيأرفأ 9+ نولجمتسي انباذعيفأ هلال زنا باذءلا اذه |
 ىنغأام # باذعلا ىنمي « نودعوب اوناكام مهءاح مث 8 مهكلهنملو ايندلا ىف ةكم

 من مهمتك لاطن ناومهنا دل ' نعل كلت ىأ «نوعتع اوناكام منع

 معنىف اونوكي ملمهن موك ايش عتملالوط مهنع نغي مل باذعلا مهانأ اذاف امندلا

 ىأ «ىركذ# مهنورذن لسر ىأ *« نورذنماهلالا ةيرقنم انكلهأامو ف طق

 هب تازئتامو 9 مهلع ةجلا انمدق ثيح مهسذعتيف ةىأ 6# نيملاظانك اموو» ةركذت '

 ١ ا نوقلي نيطايشلان انولوقب اوناك نيكرسشملا نا ىنمي # نيطامشلا لارا مارال 000

 نارقلاب اولد نأ 50 تاو ل ةبرق لهأن رم انكلهأامو

 ١ «امو ) اوصعيالف مهريذل ةريعوةرك ذت مهكالها نوكيا مهيلا نيرذنملا لاسراب ةحخلا مهانمزلأ امدعبالا نيملاظ
 لزنأ دج ىلع نآرقلا قلت نيطايشلانا نوكرشملالاقالو نيملاظ ريغاموق كلهنف ( نياظ ا فك امو ) تاتا

 مهل ىنْش امونيطاشلا ) نآرقلاىأ ( هي تازئتامو )

 ةغوفش وأ ةلططولا

 ||[ فودحم ادع رب اهنا ىلع

 ةلاو قى هاله ىءع

 نم ةغفضوا ا

 ىرك ذووذ نوردنم
 ةنقاعس رك

 كلذ .ميعولا هللادرف او هيلع ردا ىللص

 |ىنغأ ام) باذعلانم (نودعوب اوناك ام) هءاح لب (مهءاج مث ) مهرفكف (نينس عانمتمنا) دحماب (تيأرفأ )ةئحع
 |قوةوحع لسر ( نوزذدنم .اهلالا)ةيرق لهأ نم(ةيرق نه انكلهأ امو)نولجٌوي (نوغتعاوناكام 0 نه (مهع

 ىلع( نيطايشلا ) نآرقلاب ( هب تلزنت امو ) مهك ا 0 (نيملاظ انك امو) هللاباذع نممموركش ( ىركذ )

 لعهأب هلنيطابشلا هام( مهل ىنش امو) مالسااهيلعدحدهع



 ناسلب ملكتي نمزاكاملو نك" ان ةدايزةسنلا ءاب دايز ةيقنأإلا ىمجالا كلذكو مدفال ىذلاود و معأ ل

 مصفأ م علا سنح نم ىذلا ىمهعلاو نيسالو مصفبال نع هوهش ىمعأو مِعَأ هلاولات همالك نوهقفال منال

 ةبسنلاءابف ذم نودرعشالاىأ نورمشالا اولاقاكنييمجمالا ففحت نيمح الا ليقونيسمعالا نسا أرن رفو عصفت ملأ

 لخر لع ناقل رنا ىندملاو(نينم ؤمدنا 0 امم ًارقف)ءامعدتن ؤمنالةمالسا| عج عمجننا زج اردغ !اادهالواو

 ىف هتفصو هلازنابةراشبلاناىلعهلبق باتكلا لهأ ءاع قافنا كلذىلامضناو زحمه هناوهتحاصفاوفرعو» و ءهفف نيم ى :

 ةرانارعش هوعمو هناون :مؤيإف اوعزام ريطاساب تسسلو هللادنع ع نماسما كلدب مص ودصصقو هياعم :جكتدقو مك

 ةيسرعا| نسال ىذلا محاعالا ضعب ىلع هانازنواو مالسلاو ةالصلا هيلع دحم ءارتفانم اذه اولاقو ىرخأ ارمو
 لاق مث ارحهسهوعساو ارذع مهدوجل اولممتلو اورفك اك هباورفكل ازجمم اذكه مهيلع ءأرقفهاثم ظن لع ردقواالضف

 نيذلا نيرفاكلا(نيمرحلا بولقىف)نينمؤههءاوناكام هلوقلواد-هوهو رفكلاوأ بيذكتاانلخدأىأ( هانك اسك (
 ءانررقو مولقىف ءانكلس 4ءارعشلاةروس) كلسلا اذه لثم هي عدس ]جوس ىتتيديلعرارصالاورفكلا رابخام“

 لعو مم لعق امفيكف 0

 مدد سحأ ريد هحو ىأ ْ

1 

 ١ مهمهف مدعل 1 لرسم مه دانع طرفل 0 نينمٌؤم هل اوناك ام مهيلع هأرق ا ْ

 ورتب نأ ىلا ليلو | كلذكةمالسلا عج عج كذلو فيقتل ىلع ىجنا عج نيججالاو رجلا عابتنيمهفاكتتساو 1
 عكا خم هيلع ماع نينمؤم هءاوناكامهلوقب هيلءلوأ دملارفكلا ريمضلا و6 نيمرجما ب ءلقىف وه ءانلخ دا ءانك اسأأ
 0 نيرا ني دكت وب ]| .ةناس اورتن !وقرسض اهيف ىلا 0 القوسين تلا ا ْ

 ساطرق ىف اباتك كيلع أ ناعالاى لا 'ى يهلملا ميلالا باذعلا اورب ىتح هب نونمؤيال 9 ادانع هب اونمؤيمل مث مث
 ىذلا لاقل م دراي وكلت ١ له اولوقيف وه هنامتاب 7 نورءُشيال مهو 8 00 ةرخآلاو ام'دلاق هي ةتعب مهيأيف و 1

 نام رعتالا 8 ,| اورفك (| انيلع رطما نواوقيف * نولحيسسي انباذعبفأ و افسأتو ارسحت سأتو ارسم © نورظنم نحن 5 را ١

 ىف ةلزيسملا ىلع احاوحو ظ لحر ىلع نآ رقلا انلزنأوا ةيآلا ىتعفو بسلا ىف اسرع رع ناتاو ةسارلا 217 ةمرعلا نسحنالو

 الل« لايفأ قالخ ١ # نينمؤم هباوناك ام ل نآرقلاىندي * مهيلع هأرقف 9 ناسللا ىبرعب سل ّ

 هلوق عقومو اهرشو | يكل كلك ب برعلا نم سيانم عابتانمةفنأ هباونمآا انعم لدقو كلوق هقفنال
 7 - ١ 00 ىأ# هننونم بال ترك ب واقف و و كرسشلا اناخدأ ىنعي سابعنبالاق َ

 نه له اولوقيف نورعشيال مهو ةتغب مستايف ملالا بادعلا او ربىتح 9 نآ رقلا
 ح و 0 نليمهر 001 8 5 0 2 1| 5م م ىلا

 بايثل قوسمهنال ضخ لاو ه4 نول اخاد .فأ 88 مهلة مح رالوةعجرلا اوزعاو قدصنو نمؤنل.ءأ © نورظنم ا ىلا ا هم تا ع ضر و مد 1 0

 ودعولا اوئاعي ىتجودوعجوهءسيدكتلا ىلعزولازءال 5 نم ىنءملااذه ررقنامعيتاف مسواقىف ادرحت ذك د

 كلذ نوكيو توملادنع توملا ةناعمدارألا( ميلالاباذعلا اورب ىتح) هب نمؤم ريغ اهيف ءانكلس ئأالاح نوك نأ 3

 (نورظنمن < له) اورب ىلع ناؤ وطعم مين ًافو (اولوقف) هنا ماي(نورعشبالم هوز ٌُخ (ةتغب أف ( مه* ءفملا الف ْ نان ١

 ( نولحمتسي اًمياذعفأ )اهلا نوباحي الف نيعةفرط لاهمالاو ةرظنلان وأسي

١ 

 تكف مهءلب ناكاع اونمؤي مل منال (نينمؤم) نآرقلاب ( هد اوناكام )شيرقىلع (مهملع هارد )ةسرعلاب ماكتبال لج رىلع ا

 هءاتصأو لهج ىبأ نيكرشملا ( نيمرحلا بولقىف ) بيذكتلا انكر ( ءانكلس ) اذكه ( كلذك ) مخلب نكيملاع نونه

 (ةتغب ) باذعلا ) نأ ) / عيجولا( مم ءاالاباذعلااورب ىت>)نآر ةلاوإسو هيلع هللا لص دمحم اون هوبا ىكل(هءنونمؤنال)ا

 نم نولح وم (نورظنم ن م له) مه.اع باذعلا لوزن دنع ( اولوقيف ) ميلعباذعلالوزنب ( ن ورعشال محو ر ةأتلاا

 (نولعتسيان.اذعبفأ) باذ ند



 ظ

 رحم ىلعنأ رقاال و (نيبمىب نعناسلب )نآ رقلاب نيف وخلا نم(ن.رذنملا نهنوكتل) كيلع ءال:نيح لابو كظفح ردق ىلع

 ةماعلا هتفح اع مكاو وأ صف (نيبه) مهرجو شورق ةغاب (( قرع ناسي ددملانم نوكتل) ىشالف كتارقشس

 ااا ميعاد بعشو حلاصودوه» مهو ناسللا ادهم اورذنأ نيذلا نم ن نرحل 2 نردنلاب قاع نا اما

 دالا ردعتف همهذنال اع : عنصتام اولاقلو الصأ هنع اوفامل أ ناسلب هلزت ول هنال هر رت ىلب سعناسسلب 1 ىأ

 ' همهفتو همه كل كلق ىلع هل ليزتت موو ناساوك ناسا ىه ىتلا ةسرعلابهليزن# نا هجولا اذه ىفو

 دقوابسعتالو امي !.ه مهشنال فورح سارحأ عمسأ كال كيلق نود كمم<ىلع الزان ناكل اممخعأ ناكولو

 هرظن ناك اهرين: مظءراو مالكلاىناعم ىلا الا ارظانهبلق نكي مل اهيلع أشن ىتااهتغلب ملك اذا تاغا ةدعب اذراعلجرلا

 لع لزن هنا رب رت اذ وفاة رمع هت جس ارهام نك 4 ربثع عساتلا ءزجلا ١ ناو اهيناممىف مث اهظافلأف

 ١ نيه ىبرع ناساب هلوزتل

 ىفا ) نآرقلاناو (هناو)
 هركذ ىنعي (نيلوالا ريز

 تتكلاراعفا ت0

 د

 مع ناساب ف كرت وا لعق نم تاذدعملاىدؤياع هي 8 نسر ردنملا ند لركن و © نيمالاو ا

 له ن نا زو<و لزب . قلعتم وهف مهفنال ع عنصنام اولوش داما قيما مشاو 7 نبه

 هلشو لصملاو م ّحاصو دوه مهو برعلا ةغاب اورذنا نمت نوكتا ىا نيرذنملاب

 تكلا ىف اع هركذناو < نيلوالا رزىناهناو 8 مالسلاو ةالصلامهياع دجو

 لو هيلع هللاوص دحم ةوبن وأ نأ رقلا ةحس ىلع # ةيإ مهل نكي ملوأ وي ةمدق دال 0 0

 وكل ريرقت وهو مهبتكىف روك ذملا هتعنب هوفرعينا 6 لدا رساىنباولع هلعي نا هي ظ 0 ىلع لئاد هنو ّ

 نب هلا ناو مهل ديلاو مسالا اهنا ىلع عغرلب ةيآو ءاخلاب صاعنبا أرقوءاللد | 7 : دا
 ا وداهنا ربخ ةيآو.ةصقلا ريض مسالا نا وأ لاح مهلولدب هلعيناو لعاقلاوا | 2 نرجيف لا

 : | معااذناب 11 ءزاعا ّق ةدايز وه 3 نيالا ضعب ىلع مال زئاولو 9 0 هرب ا

 هيناعم نأ ليقوةيوامسلا

 نأ رقلا ةءارق زاوح ىلع

 كك كش 2 8. ةالصلاىف ةيسرافلاب
 القاع لقعلا عطوم نا هنمو اهل سب دن لاك تب ماعلا ناكف ءال تءالإ رتام لاع ىاش(ةيآ مهل ا نأ

 ةاكتازال فكل وهو ولطملا ريمالاوه تاقلا ناككاذ تبي اذاف نيلوقلا نم ب | هريخو ناكمسا ةيآ تاج

 الب و نيفوذملا ىأ «نيرذنملانم نوكتلإ# ىلاءتهلوقو *#مهفلاو لقعلاب ط نآرقلا ىأ ( هلع نا )
 [رقلا 0 لا رامعلا ثارق ناسلب سابع نا ا ع ىرعا

 والاب :5ىأ نيلوالار رز قل 8 2 هلو هتفصو | ا وهيلع هللأ ىلص نع 0 لقو ا

 !] ]مدح قدصل 1ع ةاالدو ةمالع 6 ريكملاءالؤهلن .كي ملوأ ىنعي هذي مهيأ ع نكي لوا 2س

 ةاروتلا ىف هركّذ دوحول

 ةصقااريمخ نكي ىف لقو

 'ّ ًادتبملاو مدقم ربخ ةيآو

 د هي ل ام اريسا ىاؤلع 0 سو هيلع هللا لصاد# اعبي ىتعي 3 اكو ,ا : (بوفيلع 00 ةلكلاو هلع نأ

 سو ه.ءاع هللا لص دع نع 5 ةشيدملاب رهو 4 ما ةكم لهأ ثءب سابعنبا| لعافلاو ةمان ناكل قو
 ا ىلع ود ىلع هنآ كلذناكف هفصو ةَحَنا ةاروتلا ىق و دحناناو هنامزل ادهنا اولاقف ١ نهد لبي هل ع ناو يآ ١ ل | ا

 اعتداوق # ديسأو دسأو ةبلعثو نيماينباو مالسنب 1 000 سودباعما 2 فودع دكت ربخوأ

 00 ار ا ا © نس الا ضلع > نارتئ يسر ءانزتو اد ١ يخوت يل لسحت وأ

 اوزةدأ لقا رشا ى ءانعإع مهأ ن نكيملوأ 5 ل مريخ اهنا ىلع بصنلاب 0 ربك دتلاب, نكي

 ا اطر ند 2 ةلاهنأ هيانمآ واق لع لش 85 أو لاك هللأ لاق ه ريغ وماللس ن ١م رتل لح ا ى اول (

 نعال دب لعمان زنولو) فل آلا لبق 9 اًوِلَع نسما ىف طخو و نه

 ءاس الا تنك ىف بوتكم (نيلوالاريز ىنازم السل اهيلعدمحو نآ رقلا تءن ىنعي ها مهمغلب داي مهب لاو ةينرعلا

 اسثيح ( ليئارسا ىب اؤلع) هربخ نأ (هلعينأ) مال -اهيلعد# ةوبناةمالع (ةيآ ) ةكم لهال( مهل ن 1 موأ)

 هجالا "ضعب لغ) نآ رقلاب ليريح انلؤت (مانلزت واو) كلدب مهوربخأت نارقلاو !-وديلع هللا لص دج نع

0 



: 
 مهذخاف هوبذكف 98 ةلاعال هلردقملا هتقوىف هيلعركل هبج وام مكيلع لرنيف هباذعب
 تلغ ىتح مايا ةعيدس رحلا مهبلع هللاطاسزاب اوحرتقا امون ىلع 6# ةلظلاموب: بام
 ناكها  اوقرتحاف اران مهيلع ترطماذ اهتحن اوعتجاذ ةباحه“ ,هتلظاو مه راهن
5 3 - 

 زيزعلاوهل كبر ناو نينمؤم مهرثكا ناكامو ةيآل كلذىف نا ميظع موب با
 هللالوسرل ةيلست راصتخالا لبس ىلع ةروكذملا عبسلا صصقاارخآ اذه هَ محر

 كفل ملا تي دكت لع تاذعلا لوزت دارطاو هي نييدكللاد دهتو سو هيلع هللا

 باسل ناك هنا لاش نأ مقدم 3 ةالابممدعو ءازهتسا هلمهحارتقاو هن لدول را ١ 0 9 ا

2 

 باد 0 هنا ةل ماوثإ تاد 3 مهدخاف ود 8 -- و وعدلاال 8 اذا نك هنا ةرظلا دع مدخاذ هءودكف © غبلتاو ةوعذلاالا لل

 امود_ّمعف بارسالا نولخدي اوناكف ددد_ثرح مه.اصأ مها كلذو 7 مي-ظع 7

 اوقرتحاذ اران مهيلع ترطداف اهنحت اوءقجاف ةباعم مهلظاف نوجرخ* كلذنم رح
 6. 2 ل 11
 3 مرا زيزعلا وهل كير ناو نياموم مهرثكأ ناكامو هبال كلذف نا »امج

5 
- 

 نيملاعلاب ر ليزتتل 0 نآ رقلا ىنعي هناو 0 لحوْنعهلوق 3ع هدارع لعأ هللا

 حورلا هنلزت #8 نيملاعلا بر نم 3 ىلع لدبام ةضاملا مالا نا هنفنا 1
 نعم هنالانيمأ ءامموح ورلا نمقاخ هنالاحور اع مالسلاةماع ليربح ّ 3 نيك /

 امئاو هاسنتالو همهفت و هيعت ىتح كبلق ىلع ىنعي هك كبلق ىلع و ءايبنال هبحو
 رئاسورايتخالاو لقعلاو زيمقلا عضوم هاو ةقيقملا ىف بطال اوه هنال باقلا صم

25 

 اذا ةفضم دسملاىف ناو الأ !سو هيلع هللاىلص هلوق هيلع لدبو هلةرخسم ءاضعا

 نيمهتلا ىف ار خأ بلقلا ىهوالأ دلك دسلادسف تدسف اذاوهلكد سلا لص تولت

 ريغتب نزحوأ باقل حرفاذاف باقلا وهنزخلاو منلاورورسسااوحرفلا عضومنالوقءملا نم

 ( كبلقىلع) لاب ىلاةلاسرلا ىلع نيمالا ليربج نآر قلابهتلا لزن ( نيمالا ع

 ١ نيملاعلابر ليزتتل هناو 0 مهيبذكت ىلع ةدخاؤمال مهل ءالتاناكوأ ةيكلف تاالاصت

 | نآرقلا زاعاىلع هالو صصقلا كلت ةيقل ريرقت # كبلقىلع نيمالاحورلا هنلز

 | هللا نم ا.نحوالا نوكأ يعش من ع رابح الان اف و هيلع هللا لص دع

 | ىتاعملانال هصيصختت وضعلا هيدارا ناو كاذف حورلا هيدارا نا بلقلاو لجو
 ْ مث قلعتلا نم امهنيب ال باقلاىلا هنم لقت مث حورلاىلع الوا لزنت اعا ةيناحاا

 | هللانيما هناف لارج نيمالا حورلاو ةليغتملا حول اهب شقتنيف غامدلاىلا هيما
 حورلا بصنو ءازلا ديد ىنامكلاو ةزجو ركبوباو صاعنبا أرقو هيحوولا

 امو ىلا باذعلا سيلو مكلاعاب مكيزاحم وهو نزولاو لكلا ناصقننم

 ااه ةداعالا نع ءاف دوهو فارعالا ةروسىف صصتقلا 5-5 لع مالكلا مدقت دق

 مكحلا هيلاؤرخآاباقع دارأ ناو لعف ءامسلا نم فدك طاقساب مكقامينأ دارأ ناف باذءلانماولع نوقحتتاعو
 مايأ ةعب_سرحلاب اويذعو حرلا منعتسبح امدعب ,هتلظأ ةباعم ىه ( ةلظلا موءباذع ,هذخاف ءوبذكف ) ةئ
 0 ماسلا 6 0 .٠ 4 ا 5 2 20

 بادعناك هنأ ) اوقرت>ان4 ءارهشلا ةروسو | ران مهيلع تراطماذ ءةأ صح ركام مهلا اماه نيرا ارحموا

 ةيآل كلذىفنا مظعموب
 نينمؤم مهرثك ناك امو

 (ميحرلازي زعلاوها كبر ناو
 ةروسلا هذهىف رركدقو

 اهرخآو ةصقلك لواىف

 اهينامل اريرقت رركام

 غلبأ نوكيل رود_صلاىف

 نالو رجزلاو ظعولا ىف
 هسأرب ليزنتك ا.هةصقلك
 لم رابتعالا نم اهفو

 ةريدح ا اهريغىفام

 هل تمتفا م تف ناب

 اع متتخم ناو اميحاص

 ىأ ( هلاو ) هد تتحا

 تارا ليدل ١ نآرقلا

 6 لزن )هنم لزنم (نيملاعلا

 جورلا ) لعافلاو فقم

 هنال ليربج ىأ ( نيمالا

 هيف ىذلا ىحولا ىلع نيمأ
 ورعوبأو ىزاح ةايحلا

 مهريبعو صفحو دزو
 حورلا بصنو ديدشتلاب

 2١ لاقت هللا وه لعافلاو

 هب الزان حورلا هللا لء>

 ةيدعتل نيتءارقلا ىلعءايااو

 كاظفح ىا ( كءلقىلع )

 كيلقىف هتيأو ءايااكمهفو

 هلوقك ىشالام تابثا

 هوبذكف باذعبو مكب لعأو

 مهلعديدش (مظعموب باذع ناكدنا) اهرحر رق رحأفةباهسك مهقوف باذعلا فقو (ةلظلا موي باذع مهذخأف )لا
 اوناكمهلكو نينمؤ» اونوكيمل (نينمؤم ,هرثك أ ناك امو) مهدمب نا ةربعو ةمالعا (ةينآل) يانلمف اعف ( كلذىفنا )ا
 ه.لزت نيملاعلابر) ماكتل(لب زنتا)نآرقلاىنعي (هناو) نينمؤملاب ( مي>رلا) رافكلا نوةمتنلاي(زيزعلاوها كبر ناو ) ل



 و هيرومام وهو فاو ليكلاف مهقوقح سانلا اوصقننالو ( نيرسخلانه اونوكتالو ) هومأ (ليكلااوفوأ
 ] هلع "ىف الف لمش مل ناو نسحأ دقفهلءفنا هنأ ْلَع ليلد هكرتف هنع توكسموهو دياذو ةثع رشه وعل

 و لدعلا وهو طسقلا نم ناكناذ نابقلاوأ نازملاىهوركبىفأ ريغ ىفوك فاقلا رسكبو (مةتسملاساطسقلاب

 3 (مهءايشأ) هايا هتصقن اذا هقحهتس# لاش (سانلا اوس الو ) ىعابر وهف الاو نالعف هنزوفةرركمنيعاا

 او قيرطلا عطت وحن داسفالاىف اف اوغلات الو ( نيدسفه ضرالا ىف اوشعتالؤ ) امهنارطأمطقب مهريئاندو
 وقتاو) اثع ىف ةغلضرالا ىف ىنعو دسفأ اذا ضرالاىف اثع لاشهنع اوبنف كلذزولءش اوناكو عورزلا كالهاو

 كلانم تنآاعا اولاق ) نيضاملا (نيلوالا)ةلبجلا قاخو كتل ىذلا اوقنا ىأك ىلع فطعةلبجلا (ةاجلاو كقلخ

 ةلاسرلا قانءام الك ليشعم 6 0-1 ديقيل | ةذهواو | ولا كاخذأ ( رسشع عس اع زجلا) ( انل انلثمرشبالاتنأ امو

 لو فيفطتلابسانلا 5 ارا 5 يا 1 .ةلكلاارنرلا 1 اهكرتو ةيرسشبلاو ريعستلا|
 سقلانم ناك ناذ اسمع ناكنا وهو تدل نازيملاب # مهقتسملا اطال

 00 تافلاربكب صقخو قابكلاو ةزج ًارقولالمفهالاو نيملا ر رب ركش سالعفف

 هرالاىف اوثعت الو ف مهقوقح نم أيش اوصقن الو :# مهءايشا سانلا اوت
 .نيلوالاةابلاو ركقاخ ىذلا اوشاو قيرطلاعطقو ةراذلاو لتقلاب # نيدسف» |

 :رسملانم تنا اعا اولاق 8 قئالخشلانم مهمد تنم ىنعي نيلوالاةلبجلا ىوذو |
 اسرالنيمفانم نيفصو نيب عماج هناىلع ةلالدلل واولاب اونا # انلثم رسشب الا تناامو |

 م افك انبلع طقسأف 8 كاوعدىف 6 نييذاكلانمل كنظن ناو ف هسذكتىف ةغلابم 020
 صفح أرقو دددهتلا نم ىوقتلاب مالا هدزعشا امل باوج هلعاو اهنم ةعطق © ءاعسلا | / انرفت نأ نيل أل

 م نولمت اع رعا ىبرلاق © .كاوعد ىف نيةداصلا نم تنك نا و نيسلا عشب أ كلوقك ريفاو أدتملا

 ذأ ىوقت ىلع مهقاشأل ةدحاو ةغص ىلع مع هللا كح ايف ءاسالا ءالؤه ةوعد ناكالق قلطنم اسز نا

 وفوأ# ةلاسرلا غيلبت ىلع رجالا ذخأ نم عانتمالاو ةدابعلاىف صالخالاو هتعاطو || سنجنم تننظو ناكاباب

 زولاو ليكلاىف سانلا قوقحل نيصقانلا ىأ # نيرسخلانم اونوكتالو ليكلا (| لمف ديللاو أدتبملا با
 ءايشا سانلا اوسخمتالو ممقتسملا 8 لدعلا نازمملا ىأ * ساطسقتلاب اونزو ظ نا ل.ةف نيبابلا ىف كلذ
 آلاو ةقيلختا ىني 6 نيلوالاةلبجلاو كفل ىذلا اوقتاونيدسفمضرالا ىت اوثعتالو || هتننظناو اقلطنمل ديز ناك
 16-7 نيبذاكلا نك كنظنناوانلثم رشبالا تأ مو نب رممسملا نمتنأ امنا اولاقؤظةمدقتملا || انيلع طقساف ) اقلطنل
 ولمعتاع ٍلعأ ىبر لاق نيقداصلا نم تنك نا ءامسلا نم قه اعطق ىأ هي افسك انيلع ةدلقتلا نو ةفنك امن ا ا ١ . 0 ع ( امههو صفح افسك ( كر

 ىأ) طقي نأ هللا عداف كنا اةداصتنكناىأ أ (نيقداصلانمتنكتا ) ةلدظلا وأ باوعسلا ىأ(ءامسلا نم) هعطقدفسكو
 ّللاناىأ ( نوامعتاع رعأ ) مهريغ انركجنو وؤرعوأو ىزاحي اح ءايلا محب (ىبرلاق) ةبوقعءاملا نم“ افسك انيلع

 | ٠ لدلأب نئسصاونكو نزولاو لكلا ىصتان نم (نيرسخلانم اونوكتالو) نزولاو ل كلااومتأ(لكلا اوفوأ

 ولاو ليكلاف سانلا قوقح اوصقنال (مهءايش ءأسانلا اوسكتالو ) لدعلا نازيع (ميقتسملا ساطسقلاباونزو)

 تاو هللا ةدابعريأ عملا ءاعدإاو نزولاو ليكلاصقن داسفلاو ضرالا ىف ىصاعملاباوامعتال(نيدسفم ضرالا ىفا وثعتالو)

 ىنعم ديفيل دوم ةصقىف
 متار مد هنوكوهوادحاو

 ناو) هلثئمارسشب هنوكب ررق
 نا ( نيبذاكلا نا كنظن

 ماللاو ةلقثلانم ةففخم

 اهني قرفل تلخد

 اتقرفت امئاو ةفانلا نيبو

 ,١كلع ت تسلانلثهةقوسنيفوحملا نم( نب رسملا نم تنأاعا ولاق)ركلبق قنيلوالا قلخ (نيلوالا ةلحلا و مكهخىذلا) اوشخا

 :-ان)لوقتام لع( نييذاكلا نا ) كنظن دقو (كنظن ناو) برعشنو لك أ اناكةيرعشتو لكأ ًات(انلث.) ىدآ(رسشبالا تن ا

 كلا ىف(نولمعتاعزعأىبر) بيعش (لاق) باذعلا”'ىحع (نيقداصلا نمتنكنا) باذعلا نم(ءام-لانم) اهطق(افسك انيلع
0 
4 



 ىه ) ازوعالا ! هعم نم نمو هناش قع (نيءجأ هله و ءانجتف ( مهلمم هير يو
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 و( نيرخ الا انسعد مث ) مهيمن تقو اهتفط نكي ملروبغلا ذأ اهروبغ ار ْ

 اهاصاذا باذعلا ىف نيقايلاىفةردقم# ني رااغلا ىف طولة سما ىهد# ازومعالا ف مهب

 ةكاك ليقو مهلعفب ةيضار م 2 ىلا ةلئام تناكاهنال اهكلهاف قيرطلا ف ١

 مهانكلها © نيرخآآلا انيمد مث ف طول عم جرخت مل اهناذ ةيرقلاف تاق

 1 ءاسف ف مهكلهاف ةراح موقلاذاذش ىلع هللا رطما لبق © ارطم ملع ان رطءاو ]
 فوذ مذلاب صوص اوءاس لءافديلا فاضملا عوق ةو مدي هادا رذنملا

 ميَحرلا زيزعلا وهل كبر ناونينمؤم مهرثك اناكامو 3 ةي ال كلذىف نا ف مه رطم دو

 رههشتكيالا ليقو بيعش مهوخا لقيملو 46 نوقتنالأ بيعش مهل لاقذا لق

 |لعو 0 اهناىلع ةحوتفم كلذك تئرقو ماللا ىلع اهتكرح ءاقلاو ةزمكإ
 نيما لوسر 7 ل1 ىنا 0 ظفال اعابثا فلالاريغب ص قو انهه تركك ءاكعلاو مهدلب 1

 نيملاعلابر ىلع الا ىرحاذنا رحان م هيلع 8 امو نوعيطاو اوقف 1

 ءاسفإ# رانلاو تيريكلا ىنعي# ار طم مهيلعان رطم أو إل ,هانكلهأ ىأ## نرخ 5

 زيزعلا وها كبر نا و نينمؤم مهرثك أ ناك ام و ةيآل كلذ ىف نا نيرذنملا رطف |
 ةضئلا ىأ 4 نيلسرملا ةكيالا ٌباححأ بذك 1 نع هاوق # 5 ميحرلا |
 هنال مهوخأ مهل لقب مل #بيعش مهل لاقذا دلبلا مسا وه ليقو رممشلا نم ةفتلملا ظ

 اوقتاق نما لوعو ك قار :الأ بلا لسرأ 0 نم ناكاعاور هنه نكمل ظ

 ا تا انا # نيملاعلا بريىلع الا اة نار أن . هلع مكلتسأ امو نوءطأو هللا
' 

 امعأن باذك )نينم قلاب( مح رلا)نءر ,ةاكل ا. نمةيقتلاب ( زبزملا

 كلذ ةضارتناكو كولا ألخ
 ناعالا ف مهكرا كا تالت كارتشالل نونمؤم مهو لدالا نم ةرفاكلاءانثتسا وىداعلا كح ىف ةيصعلا قا
 ىأ ةرئاغ ازوحعالا لبق هناكى ايلا ةغللاىف رباغلا وهم 2 رف بادمعلاف نيقابلاىف امال ( نيرباثلا

 انرطم و( نان يسال
 اواني يح كات الاب ضرب مل لدقو هللا مهكلهاذ ءاعسلا نم ةراخ موقلا ذاذش ىلع هتلارطمأ ةداتقن ع (ارطه

 4 ءارعشلاةرواس ١ ( نترذملا في غ5 زطح رطم) نزعو 0

 باذدعاالواح تقو ندب نم مهجا رخاب هند ىلع نيعبتملا وهب لها## نيمجاهلهاوم 8 مده |

 وه و مذلاب صوصخماو

 درب ملو فودحم مهر طم

 نيرفاكلا سنح دارملا

 ناكامو ةيآل كلذففنا) |
 كبر ناو نينمؤم مهرثك |

 بذك ميحرلا زيزءلاوهل

 ةزمهلاب ( ةكيالا باطعأ ا

 تيل ةضيع ىه رجلاو |
 | برشةضيغ ديرب رشلا_عا' تينت ةضيغ ةكبالا #4 نيلسرملا ةكيالا باعصا بذك
 ىف اذكو ىناشو ىزاح || كلذلفرهنم ايبنجا ناكونيدعىلا ثعب اكابيعش مهيلا هللاثعبف ةفئاط اهنكست نيد

 باعصأ لبق دلبل اع ص | :
 | فذحم كلا سماع نباو عفانو ريثك نبا ًارقوءلقملا وهو مودلا مهرج ناكو فتله

 جيعولا ميلعمأ ذاةضيغملا ]
 اولزن مهريع مما مح الاو ا

 راك أوةيدابلاب اهب ةضع ء|

 , 5 مو نيكلهملا ىف تيقن ىأ *« نير باغا ىف هنأ عاى أ # از وِعال انيمج هله ومانجتف

ْ 0 

 ةكي ليلا نع ربخشلا مان

 معلا ن دم لعأ م,هدكيالا

 دنأ ليلدب لقملا مهر

 1 مهمسأ ن 05 ل هلال

 نيدم لهأ تسن نم نأك

 انلاانيع
 ىلاو مهلا ل_سر نيدم

 نيلسرملا ( ةكيالا بامححأ

 د د مها لافذا

 نا ثيدححلا ىنف

 نيملاعلابر ْنعالا 0 رج نم دلل كيتسأ امو( 01 نر اوقنانيمأ لوسر كلا

 نمنيقابلا انكلهأ( 2 آلا امرا <ا نيقايل عم تفاخت(نب رباغا ا ىف ةقفانملا هنأ سعا( ان والا نيءج ا هلهأ ومانيجت
 اون و رفطوا مه هرذن أن راي ابر ,طملا سس ردلار طمءاسف )ةراع(ا رطه) مر أسم ومهذاذث ىلع( مهيلعانر طمأو)4

 0000 :هؤماون وكي مل(نينمؤم م اكل ناكامو) مهدعب ن !ةريعوةمالعل(ةي ل ) يمانلء فاك( (كلذىف

 لاقذا) نياسرا واسهشاب .ءشم وق( نيلسر ىلا 0

 ناعالا وب د 3 رم سح أ 1 :ة هللا رضا ١ وفن ناف )لا :لاسرل 16 0 ًا)هللان م(لوسر ل ىنا)هللاريغةدابع(نوقتتالأ بيه

 هلك تن ىلعالا)ىل وثام(ىرج أن ا) لء> نم( رج أن م) ديحوتلا ىلع(هيلع كلتس أ امو) ىتيصوو ىرحأ اوعبتا (نوميطأو)



 5 ةدلع 00 اوقتئان نيمأ لوسرو كل ىنانوقننالأ 8 و مهوخأ مها لاقذانياسر ىلاط ول 56 1

 رىلعالا ىرجأ

 !نيملاعلا نمو ادعن رم لبي نم مث 1 نونا

 نالا 5 لاو « زوكاذلا نول ؛طقآ سانلا نيملاعلايذار أ 0000 كل( نوكأ نيلطلااب

 دام لك اذهىلءنيملاعلاو ةدحافلا 50 نوصتخ 2 ْ

 كو نهنم حاب اوضعلا قلُخ اع دارملا ةاكسسوأ دق 0 و "ا قلخامزوردتو )ناوبحلا

 هام 0 اطخاد عفا ءزاخأ 0و تاكوا ناز تاع را رايدا محر 2 0 تلد هيقو م45 ا مسلا كلذ ل ر ولعش

 قح أ موقمتأل 5 ا هيف هه ممل 00-1 رزاق 1 0-5 21 نأ م ىداعلا (نوداعموق ل

 ثيح ناودعلاب اوفصوت

 ةميظءل هذه ا مكترا

 نع (طولايهت منئلاولاق)
 انسأعيبقتو انلعل راكنا

 نء(نيجرخمانم ننوكت)
 نه ءانحرخآ ند ةلج

 نم هاندرطو انرهظأ نيب

 نوح را وناكرهلعا وان دلب

 لاح اوساىلعهوحرخ |نم

 (نيلاقلا نم مكلما ىنالاق)

 لاق لوش 5 1 0

 ءالعلا ٠ ند نالف كلر

 ملاع نالف كلوق نه غابأ

 مهام هناي كيش كيال

 ضغبلا ىلقلاو للاى مهل
 هيفو ديكلاو داؤألا لش

 نال ةيصعملا ,ظع ىلع لاذ

 تبر)ن دل| ثدح نه ءالق

 ( نولمعي ام للهاو ىنحي

 (نيلسرملاطولموقتبدك )

 نذلا نياسرملاةاج واطول

 مكلىنا) هتلاريغةدابع ( نوقتنالأ طوا ) يبن ( مهوخأ مهل لاقذا ) طو أ ,هربخأ

 ء (هيلعركتسأامو ) 001110 طور ءالاوةبوتل نم هبكسعأاع 000 :ااوقتاذ ) ةلاسنولا لع

 أنا ) لءح نم (رجا
 قلخام نوردتو ) نيملاعلا نيب نم

 ( نيجرخملا نمنوكت ) كتاعلا ء ( طولايهتن ملا اولاق) مار اىلالاللانودّدعت

 ًانم)دبح وتلا

 نولم 3 كش اها 2 قر ) نيضغبملا (نيلاقلان 3 مل فيلا سل

 مهوخا م 151 للاتذا ١ نلسرلاا لطول موت تبذك 3 مهنم نمآ نم 1 نع اومكع

 رحانم هيلع مكلئسا امو نوعبطاو هللااوقتاف نيما لوسر مكلىنا نوقتت وتلا طول
 دعنم نيب نم نوتأتا ىا6# نيملاعلا نم نارك ذل نوتأأ نيملاعلابر ىللعالا ىرجانا

 00 مدآدالوانم 0 نوتأتاوأ ؟ر ريغ هيف مككراشيال نار 5 ذنلا نيملاءلا نم

 ىلعو من ة:نم لك لوالاىل_ء نيملاعلاب دارملاف مكز وعادق نون أك مهيف ثانالاةبلغو

 نايبا# مكجاوزا نم 1 لجال# رك 0 واخام نورذنو#9 سانلاىناثلا

 8 طب رعت نوكمش ن 0 حامملاوضءلاهيدنرا نا 0 م ثانالا سنجب هيديرا نا قاخام

 "7 ءنوزوامتم 4 هك نوداع موقم هنأ لب قاضيا مهئاسني كلذ لثم نولعش اوناك مهناب

 | ١ اذهو ىصاعملاف نوطرفموأ تاناوبملالب سانارّباس ىلع اوداز ثنح ةوهثلا
 0 ولايهتنت ل نألاولاق هةر اهذه مكاكترالناودعءااب اوفصوت ناب ءاقحاوا كلذ ةلج

 انرهظا نيب نه نيرفنملا نم## نيح رخل نم ننوكتتل فان سعا حقت وا انيهن نءوأ هبعدتاع
 6نيلاقلا نم مكلمعلىنا لاق إف لاح ءوسو فنعىلع هوجرخا نم نوج راو ناك مهلعاو

 ىلا لوقب نا نم غلبا وهو داميالاب هيلع راكتالا نع فقاال ضغبلاة باغ نيضغبملا نه

 هاو ىنحن برإ# مهتاج نم هناب روهشم مآ سم ىف دودعم هنا ىلع هتلالدللاق مكلمعل

 ؤش نم ىأ 57 علام

 نوقتنالأ. طول مهوخأ مهل لاقذا نيلسرملا طول موق تبذكإ لجو لع هلوق ©
 عال ىرع كا نأ“ د مهيلع ملتسأ امو نوعطأو هللا اوقئاف نيا لوسر مكلف |

 نوردنوو# مدأ ىنبنم لاحرلا حاكن ىنعي كلا ءلانم نارك ذلا دن نيملاعلابر

 ىلا نواعو ءاسنلانم حاملا وضعلا نو 0 دمي © كارد نع مكب هد مكل ق احلام

 .اراقإل ارا ىلا لالظا نوزواغ د # نوداع موق مثنأ لب لاحرلارابدا

 نمىأ «نيلاقلانم م مكلمتلىنالاق# 32 رق نم ىأ ه# نيحر ان كو لاي هتنن' منل

 ىلاعت هللا لاق ثييمخا لمعلا نمىأ هك نولمعيامت ىل !ءاو ىنحت بر هه نيضغبملانيكر اتاا

 ع

 هاجمت ) (نيم 1) ةئلازززه( وسر
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 هءاذعو همؤش
 4 رد 98

 ل

 نيملاعلا نم ( لاحرلار اة "ا كذا ا نيملاعلا بر لعالا ) ىباو /ام(ىرح

 روداع موقمت :ألب ) مكئاسن حورفنم ( مكجاوزأنم (مع ر كل لجأام ( مكبر كل

 الل ( 10 ةسات رم



 نيدسفملاضءبلاح نوكتاك حالصلا نم “ىشدعم سيل تمم مداسفنا ىنءملاولدعلاو ناعالا(نوحلص:الو) رفكلاوزظل

 ةئرلار عكا نم وه لةوهلقعىلع بلغىتخ اريثكرحم“ ىذلارهملا( نيرا نم تنأاعااولاق ) حالصلا ضءبةط

 ءاملانمّبيصن ( برشاهلةقان هذهلاق ) ةلاسرلا ىوعد ىف(نيقداصلا نم تنكّنا ةيأآب تأف انلثمرشبالات نأام ) رمشب
 ايقس دلتف ةرخدلاءذه نم جرخ ءارشع ةقانديرئاولاق ماى وريف ىه كجا زنال(مولعمموب برش كلو ) هيف اهوجازتال

 اهردَم ومظعلا ف اهلثم ايقس تدهن وةقانلا ت>رخف لءففةقانلا كبر لأساونيتعكر لص ليرب> هللاقفركفت . اص لمع

 هلوقنال : ًاياهملازاوح ىلع لد ادادهوءاملادف برشكال مرش موب ناك اذا ودلك م هءام ت تبرش امرش 0 ناكااذاواعارز.

 برب ( ءوسب اهوسعأ )1 ءارعشلاةروس الوزت ًاياهملانم هه اا له مواعم مون برش كلو برشا اب

 دخأيف) كنذريغوأرقعوأ | | ين رتل نم تنااعأا ىلإ عداسف صولخ ىلع ةلالد نودسفب ىلع## ن ردصاالو]

 مقع ( مظع موي بادع] نسوي[ ةمرا| ووصلات لعب تح الا ١
 هبف 0 لولحل موبلا | كاوعد ىف#نيةداصلا نم تنكنا ةياب تافوقهلادك أتةانلثم رسشبالاتناام 9 نوكف

 نم غلب ا هبمويلا فصوو | برش اهلظاهوحرتقاى هللاعدب ةرغصلا نم هللااهج رخاام دعب ىادةقان هذه لاقل
 تقولانال باذملا .فصو .| برش لوط مشلاب “ىرقو توئلاو قسلانم ظحل تبقلاو سلك هالان هك ١
 هعقوم ناكهدسب 0 | رضك «ءوسب اهوسعالوؤت اهب رش ىف اهوجازتالو مكبرش ىلع اورصتقاف# مولعم موب

 (اهورف)دشأ مظعلانم | ميلنمتنم غلبا وهو هيف لحام مظعل مويلامظع 6 ميظع موب باذع ذأ فطر قعو
 هينوضارممكل ل 1 وذخا كلذلو مهاضرب رقع اغا اهرقاع نال مهلك ىلا رقعاادنسا# اهو رقعف إف بادعلا

 اهرقاعنا ىور مهبلا فيضمأف ْ ةئئاعم دنعوأ ةبوتال ٍباذعلا لواح نم اذوح اهرقعت لع ه6 نيهدان اودعصاؤ له اعب

 ا تاه تعال لاق ١ ةيآل كلذىف نا دوعوملا باذعلاىأ هي باذعلا مهذخاذوؤف مهعفم مل كلذلو باذنلا

 نوادي اوناكف ٍنيجأ | مهرثكأ نع ناعالاننىف « ميحرلا زيزءلاوهل كبر ناو نينمؤم مهرثكا ناكامو
 .نولوقففاهردخ ىفتأ رملاىلع ١ اعا اشيرق ناو باذعلاب اوذحا انمهرطشوا مه رثك أ نمآول هناب ءاعا ضرعملا د

 00 0 ا 6 نب رسم ا ع نمتنأأعا ولاق #9 مهما اهفهتلا نوءيطيال ىأ هي نوحصيالو إل ىصاخملا ل

 ا. ما. د || باربقلاو مامطلاب نيللعملا نيقولخْلانم سابعنا لاقو نيعودخلا نيروحم- لا نمى أ

 هوز نم انوحاخ رقع لع ١ لعىمي «ةيأب تان فارع تلكلو اثم رغب 5 هيانلثم رشبالا ت تنأامإل /

 0 برشاهلةقان هذهلاق 8هانيلا لوسر كنا ىنعي 6 نيةداصلا نم تنكن ا: لوقتامةخ

 05 ' مذخأف قرقمب ىأ 6 هوسباهوسمتالو مولعه مون برش م 01 3 ءاملانم ظح .
 بادعلا ةنيامسدنع كلذد 1 مز نولي باذعلا اوأراماهرقعىلعىأ# نيمدان اوصصأف 1 ورقمف ملظع موي باذع
 مهذخاذ)ذلول | كرتىلعوأ |! ١ ميلا نري كبر ناو نينمؤم م 3 ناكامو. ا كلذ نا باذعلا

 هركذ مدقملا ( باذعلا رمت |

 ميحرلا زيزملاوهل كبرناو نينمؤمم هرثكأ أزاك امو : ةيآل كلذ ىفنا) ْ

 ةقوس نيفوحلا ( نيرحمسملا نم تنأ اها اولاق ) حالصلاب نو سمأيال(نودطسمب :الو) هتلاةدايعريغملا ءاعدلاوكرسشلاو 1ك

 تنكنا)لوقتام لعةمالعب(ةيآب تأف) برسشن و لك انكب رشتو لك ًات(انلثم) ىمدآ(رسشبالاتنأام) ىنالو كلع تسل

 برش ,كلو)ءاملانهموب (برشاهل)ىتوبنل مكل ةمالع(ةقانءذه) اص مهل(لاق) انيلالوسركناو باذعلا“ ىجم (نيقداصلا

 اهواتقن( اهورقعف ) ريك (مظعمويباذعكذخأيف)رقمب (ءوسباهوسعالو) ركل موبواهل موي ةبونلا(مولعم)امانم (
 امو) هدعب نإ ةربعوةمالعل (ةيآل) مانلعفاعف(كلذ ىف ناز ماياةثالثدعب( باذعلا م هذخ أف )اهلتق ىلع(نيهدان)او راص(| وي

 نينمؤملاب ( مح رلا)رافكلا نمةمقنلاب(زب زمااوهل) دحماي(كب رناو) نيرفاك اوناكمهلك و نينهؤماون وكي مل(نينم ؤمرعثكأ ا

 وأةيوتمدنال مب باذعلا |

1 



 اقذانياسرملا دوت تبذكمم -رلازب زملاوهل كبر ناو نينمؤم مهرثكأ ناكامو ةياآل كلذىفنا ) ةيتاع رصرص عرب
 اكلآابر ىلعالا ىرخأنا رجأن م هيلع ركلئسأامو نوعيطأو هتلاوقتاذ نيمأ لوسر مكلىنا نوقتتالأ لاص مهوخأ
 ذدلانم( نينمآ ) معنلا نم ناكملااذهىف رقتس -!ىذلا ىف( انههاهف)هنعنولازبال مهيع د كلا خاوكت نال زاغتا(/ نوكأ

 اح ىلع ل *فطعءو ( لو عورزو)ليصفت مث لاجا اضي :ًأاذهو( نويعوتانجىف) هلوقب هدف م توملاو لاوزلاو
 “نيل (مضه) فسل ا لصنكو لمملا نهج رختاموه (اهءاط)رمشلا امان لع للا لطفل شل وألحتلالوانتت ةنخلا نا عم

 هراف انوسسلابجلانم)نوبقنت ه5 585 رح ( نوتممتو ) هرمث « رسثععساتلاءزجلا ١ بطرا دقو لاقهناك

 لاح نيقذاح ىفوكو ىاش
 نيرشأنيهرف مهريغو

 | 1-5 كلا ةهارفلاو

 الو نوعيطأوهللا اوقتاف)

 | نيرفاكل(نيفرسملارمأاوعبطت
 أةقانلااو رقع نذل ةعستلاوأ
 زاحلا ىلعاءاطم سعالا لعح

 سعآلا دارملاو ىبكملا

 تجرخأ ةاج لكو هو
 هعض وم نعاه دافملامكلا
 كوأتانم برضا للا

 لقبلا عم رات مهلوقك

 (ضرالافنودسك.نذلا)
 [(ةي آل مبانلعفامث(كلذقنا)

 امو) مهدعب ن !ةريعوةمالعل

 مل (نينمؤم مهرثكأ ناك

 اوناكمهلكو نينمؤماونوكي

 وهل كبر ناو ) نيرفاك
 رافكلا نم ةمقنلاب (زيزعلا

 مهاجنذا نين ولا (ميحرلا)

 تبذك) ها
 حلاص موق (نيلسرملادوم
 نيذلانيلس رملاةلج واخلاص

 أ ) ةااسرلا ىلعأ نيمأ ) هللا نم 0 مكل ىازهللا هد تالا ءامز يباع أمه لاقذا ) حلاص مهربخأ

 )دبحوتلا لع(هيلع ىلع ارز ل 2 ءااوسلا (نوعيطأو) ناعالاوةبوتلان م كسعأ ايف هللااوشاذ(هتلااوقتاف)

 ةزلاو توملانم( نينمآ ) منلاءذهيف ( انهغايفنوكرتتأنيملاعلا بر ىلعالا)ىاوثام (ىرجأ انا ىورولج
 همتو) ميضن فيطا نيل 0 رك (اهعاط لختو )ثور> (عورزو ) رهاطءام(نويعو) نيتاسب ىف( تانج ىف) باذعلاو

 919 (هقلاوقتاف ) فاالاوينب تأرقنا نيربكتم كميضب نيبعم لاو نيقذاح ( نيهراناتويب ) لابلا (لابجلانم
 هرالاىف نود نيذلا ) نيكرسشملا لوق (نيفرسملارمأ اوءيطتالو )ىيصووىرعأ اوعبنا (نوءيطأو)كسعأ ايفدتلا

 وهل كبر ناو نينمؤم مهرثكأ ناكامو ةي آلكلذىف نا رصرص عرب بيذكتلا

 لور ملا نوقتتالا اص مهوخا مهل لاقذا نالت وكلا تءدكت مهحرلازيز هلآ

 نيملاعلابر ىلعالا ىرجا نا رجا نم هيلع مكلئسامو نوعطاو ا نيمأ
 مهنا هتلاةيلخت ىف ةمعنلاب ريك نوأ كلذك اوكرتي نالراكتا «نينمآ انه اهف نوكرتنأ

 ضع اهعلط لو عورزو نوبعو تانج ىف©هلوش هرسسف ما مهمعتت بابساو '

 لصنكااهنم علطيام فطلاوه لمعلا ثانا علطو ىثثا لمملا نالوأ رّعلافطلل نيل فيطل |
 ىلع هلضفل للا دارفاو ل: ا اك لدا دا هفوجىف فسلا

 نبه رافان وس لابجلا نمنوتضتو قه راجصشالا نماهريغاهب دارملانالوأ تانيا راهعما رئاس |

 ًارقو.بلق بيطو طاشنب لمعي قذاحلاناذ طاشنلا ىهو ةهارفلا نم نيةذاحوأ نيرطب
 ىعاااوعيطتالو نوعيطاو هتلااوقناف ف غلبا وهو نيهرف ورع وباو ريثكن باو عفان |
 ىلاسع الا كح بسنوا سمالالاثتمال سعآلا دايقنا ىه ىتلاةعاطلاريعتسا *نيفرسملا |

 قطع كلذاو مهفارسال دوم فصو # ضرالاىف نودسفب نيذلا 9 ازاء هما

 هلوق © *مبحرلا زيزعلا وها كبر نآأو نينمؤم هرثك 1 ناك امو ةيآل كلذ قنا
 نيما لوسر مكل ا نوقتتالأ حلاص مهوخأ , مهل لاذ نلش رك وع تدك ١ ىلاعت

 نوكرتتأ نيملاعلا بر ىلعالا ىرج انا رحانم هيلع مكلئسأامو نوعطأو هللا اوقتاذ

 « اهعلط لخنو ع عورزو نويعو تانج ىفو» باذعلانم ايندلا ىف ىأ  نينمآ انهه امن |

 نيللاوهلقو مضل عنايهنعو فيطل سابعنب|لاق « مضعب اهم علطيىذلا 56

 نم ضءىدضعب لخد ىذلاوه ميضهلا ليقو سم اذا تتفشن مشرم لو ورا

 نيهراذ ”ىرقو # نيهرف اوس نا نوتحم" ”وإف ءاردملاوهلبقو ا
 نيرجمم هانعم لقو رطيلاو رشالا سابعنءا لاق هرفلاو اهتحمب قذاحلا هرافلا لبق

 سايعنب الق« نيفرسملا سعأ اوعيطتالو نوعبطأو هتلااوقتافإإل مركعنصب نيم“ نيهرف
 © ضرالا ف نود نيذلا# ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا ىنعي لبقو نيكرسشملاىأ |



 0 وط 2 ١ ريضو فيسلاب الدتق ( نيرابج متشطب) ةبوقعلاذخأ متذخأ ( متثطباذا 7 ان دؤامل
 نه (نولعتاع ىدمأىذلااوقتاو)د يلا ؟وعدأامف(نوء.طاو)ش طبلاىف ( هتلااوقتاف ) ل برضو لتقول
 اخ فا نووعو ثان حو)ابلعمايقلاو اهظفح ىلع رهن ونيعي مهنال ماعن الاب نينبلا نرق (نينيو ماعناب كدمأ) لاقف ميلعاهد 5

 ا أ تظءوأ انبلع 4 ءارعشلاةروس ١ ءاوس اولاق) ه4 م6 قه. هنوتد صع نأ ( ميظع مون باذع مكيلع

 لبقنالو والا ذاب نيشان نيلظايتم"# نا ناس )102 2 وأ طول متشطب اذاو ف 1 | ول ع 3, 3 3

 0 ع ّ عم ءامش ال |امده كرت هلل تاف 6# ك.فاعأأ أ و سندان دصق ١ ا ايف 4 نوعبطاو ف ءاف الاشهار < هلل اوه > ةقاملافرظنو بيداتدصتال

 ظعتملعأ لقملو تكسمأ |! 3و 27 حرف و
 اعمهايا هتلادادما ىلعايت هر رك ه# نوملعتاع ىدما ىذلا|وقتاو وي مكل عفنا هناؤديلا وعدا.

 هكرت ىلع ب .عولاو دادمالا ماودب هيلع 02 ولا ىلع اه.شو الاعت ملا عاون انه هنوقاروا
 الاجا اهيلع لو ادملا مه وأسم ضع لصفاك م لا فال ضع ىل_صف م عاطقنالاب

 (/ نينبو ماعناب كدما 9 لاقفىوقتاا ىلع ثألاو ظاشالاىف ةغاابم نوقتت الأف راكنالاب ١

 4 ميظع موب تاع مكيلع فاخا ىلا 0 لاو مهدع وا م نود.عو تانحو |

 وأ انيلع ءاوس اولاق 8 ماقتنالا ىلع ردق ماعنالا ىلع ردق اكهناف ةرخآلاو اندالاقا 'ٍ

 اع ىناا قش ريمغتو هيلع نحن اع ىوعرلال اناذ * نيظءاولا نم نكتمل مأ تظع ||

 اذهام ©« نيلوالاق اخ الا اذهنا © هظعوب مهدادتءا ةلتىف ةغاابأل ةلب ايل هيضاقن |

 | ثعبالو مهلثم توعو يد مهةلخالا اذه انقاخاموا نيا والاب ذك الاهانتئح ىذلا |

 هب تح ىذلااذهام ا نيديصب ٌقاخ ةهرجو مداعو صاع ناو عفان ًارقوهباسحالو 1 ١

 نيلوالا قاخالا نيذلا نم هيلع نم ىذلااذه اموا هلث» نوقفاي اوناكنياوالاةداعالا |

 نا ) علا سو

 اذهام (نيلوالا قلخالا

 ةاملا نم هيلع 0 ىذلا

 ءاننالا ذاخناو توملاو

 نحناموأ نيلوالا ةداعالا

 قاخالانيلوالا نيدهملع

 ىرصبو ىكم نيلوالا
 تئحام ىأ ىلعو ديزبو

 بذكونيلوالا قالتخاهب

 ّى وفك ,كلق نيئينثملا''

 »و 22و نيلوالاريطاسأأ |

 ] 1 يابت 0 ةعدق ةداعالا توملاو ةايملا نم هلع نم ىذلااذه اموأ نودتقم م6 ن نو مهتداعو 0
 قاد رج تا ا ل سلا ا 27 الوامدلاى (نيبذ لمع ع نحتامو) ببسب 6 مهانكلهاذ هوذكف هلع ن #ام ىلع## نيب عع نال اموول اهءلع سان !الزي لل ا يح وتوع نب فد

 00 ]تاع ,عريب | برضو فيسلابالتقىأ :«نيرابج مشطب وف متوطسو متذخأ اذاوىأ شط اذاو# |[
 ماكدما ) ادوس ىأ | . هللا اوعان) رشبلا تصوف مومدتو سقلالع لع وابشر لا
 أ «نولعتاع ؟دمأىذلااوقتاو #9 رخافتلاو ف رشا اوامندإ !اس> نعر جز ةدايزهبف «ن ومبطأ دا
 همت طا ذ ١ دلختال ع ع 0

 2 0 3 د)ذو تانحو نينو م كا 5 3 مهاطعاام 1 2 0 ريكا 0 ىأ| 1

 مذخأ اذاو ) سر ارح

 ب 2 ناجح | 5 ةعلاب .
 36 1: 3 و 1 كا ءاوساو 3 م واس "اكف يطع موبباذعإل ىوقيصت |

 دوما اوظعاوملا نمءدروأاع مهفامتساو همالكب مهنا ارتك ايف اورهظأمهن |١ ىأنيظعاولا

 رانا متفب ”ىرق  نيلوالا قلخالا اذهناؤ# ديعولاو دعولا ركذب باقلا نيلي ا

 انلق ٠ نم نيلوالا كاع ىأ ماللاو ءاذخأ مظل ف قاخ ”ىرق رو مهبذكو نيلوالا قالتحا |

 ذأ

 نواتقتو نون ريض” نب رايلا

 ( هللا اوقتاف ) بضغا | ىلع

 نم مسمأ اهف هللااوشخلا
 (نوعطأو)ناعالاوةبوتلا

 (ىذلااوقتاو) ىرحأ اوعبتا

 ' اخ (؟دما] ىدلاوشحلا سس ا
 فاخأا) ر هاطءام (نو.عو) نيتاسب ؛ تر واما ؟ اطءأ( نيني و ماعن ب ؟دمأ) اقف مهاطعا منيب مث (نولعتا

 انيلع ءاو-اولاق )ناثوالاةدابعو كرمشلاو رفكلانماوبوتت ملزا رانلا ىف( ميظع فا بلع نوكينأ عا (مكيلع
 56 والانيد (نيلوالا قلخالا]ديلعن ,ىذلا اًذهام 0106 ام 2 هنكت 57 أ )انتبعأ(تظعرا

 ندلا اذهىل_ع لوقت اك ) نيب فمع ع نحنامَو ١ نياوالا قال:ةأ الا نباوالا قاح الا لوقت ىذلااذهنا لاش ونياوالاانئابأ

 عراب( دانكلهاؤ) مما لاقاعو ةلاسرلاب(هوبذكف )

 ىأ 7 نيب دمع ناموإل# مها وقو باسحال وثمبالو نونوعم اوشاعام نوشدعل ممل

 2070 سلاب7070070000 020000 ظشسشسللاسلالسااظابشااببْْلفظلااُْلااْْججْظْْْْ . يوك 1 هت نوح دو هك نيهان 5 تن0593 مال نر 16
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 مهام 20 وبذكفو# دا اعملا مه راكان م هباوكس اع مهس وفل هوه تالا اور رهظأ ضامن ||

 مب 00 ع 1 دهب جر



 زوي دحاولاف كلف هعج و ةنفسلا كلفل |( كلفلا ىفدعم نم وهانيجتأف) هلع باذعنم(نينمؤملا نم ( ضفح ىجه( ىم نمو

 و حونءاحئادعب ىأ ( دعب انقرغأمث ) ةيافك ءؤاع ىذلاىأدلبلا ةنعمتدنموءوامملا( نوحثملا ) دس نر

 | داحإلا م ةتملا ( زيزعلا وهل كبر ناو نينهؤ» مهرثك أ ناك اموةيآل كلذىف نا ) هموقنم ( نيقابلا)

 ةذ)ةليقاوبأاد لجر مسا لدالا ىفوةليبق ىه (نيلْس را دك )ار كا دحون *.مةئاع ا عملا (يحبلا] روع

 لوسرلا بيدك ى (هللااوقتا أ 281 0-1 نيءألوسرم 9 1 رشععساتااءز حا م 3 6 دوه 3

 و 2 9 - هيلع كلئسأ امون طا ا
 ا!ىب هعمنمو ءاتيجئاف 9 مهلع ا مد -_صق ند #© نينمؤملان دم ىعم نمو 0 3 ١

 هموق نه م 6 نيقابلا 0 هناحيا دعإ * دعب انق عام ءولحلا د نوحمملا

 ٠ ااوهل كتر ناو ن نينهؤ» مهرثكا ناكامو © ترثاوتو تعاش ةئاآلا َكلَذَف

 : ا مهما مسا 1 ةلسقلا رابتعاب هثنا 8 نيلْسْر ماداع 5 مبا

 1ع ىلتسا امو نوعبطاو هللااوةلاذ نيءالوسر مكل ىنا نوقتت الأ دو» م
 لانا ىلع ةلالد اهب صصقلا ريدصت © نيملاءلابر ىلعالا 0 رجا نم

 ءءدعسوهداوث ىلا وءدملا برش اعث ةعاطلاو قا ةفرعمىلا ءاعدلا لع ةروصقمه

 | ٠
 ثا جداا رول ا

 ىلعالاى رجأن 06
 ا نورك ناكل و

 أ (ةيآ) عفتسع ناكم (عير
 1 نوكي ءاشوا ماج جربل

 | نورح ةمالعا اكهعافترال

 0و ءان(نوثب هت )م6! سم نع

 ءاملادخ ام( ام ( عناصم نودحم تو)

 ٍِ اا دشم اروصقوا

 | نوجرت( نوداخت كلمل)

 طا نع نؤربم عيرافتاا ضعب ىث اوقلتخا ناو 1 كلذ ىلع نوقفت» ءاسالاناو هناقع ةصفأ

 رهانمو عفن ع ناكم لكب 01 8 علل لكب نوني | ةيومادلا ضارغالاو ةيندلا

 وعلان نودتوي 0 1 نوثبآ #© ةرامأل الع ه6 ةيآ © اهعافنرال ضرالا

 , ثسلا اهيلا نوعتحم انو الا ير وأ اهيلا نوجاتحالف مهرافسسا ىف
 7 م + (نينهؤاان ف ىدهن هو

 : (هعمنمو ءانمجئاف) مادع

 ٍ 2 ياه د 0 5 ليقو ءاملا ذخ آم : عااصم نودخماو # اهب نورخم#ي اروصق وأ مهلع | ءالفااىف ) ني: ا

 8 0 ة نود 0 و دلا ةزهجلا ةنيفسلا ف (نوحمشملا
 (َ قمل ىتاا ةءولمملاةرقوملا

 ْن ( دعبانةرغأ مث )اهءعفرالا

 | ىفذا ) هموقنم(نيتابلا) 0 مكلىنانوةتنالأ دوه مهو مهللاقذا نيلسرملا دام تيدا 6 نامت 9 م .-رلازيزملاومل نردد نين» 3 0 نا ناكامو 5 - 5 كافنا# ١ ةئرفسا| ىفح ون بكر امدعب 0
 ملأسأ امو نوءطأودللا اوةناإ# مويا ئاوممت فيكف و ةلاسرلا ىلع نيءأ ىأ ) هال ١ ممانلعفادق( كلذ

 6ع
 1 سايع نسا لاق # عب ءرلك نون نيملا اعلا بر ىلعالا ىرحأنا ر <(! امو) مهن لعل ن 1ةريعوةمالعل

 مهيأ لل عفترملا 0 نيام نب, جااوغ لدو قإ َرط لك هنعةياور ,ىثو مل( نينمؤم مهرثك أ ناك

 !إ اب نونج اوناكمهنا ىععملاو قيرطلاب ىم نع ىأ هك ن لوس 00 معلا ىهو ةمالع اوناكمهلكو نينه وهاونوكي

 قرباونب مهنالبقو مهباوثبيو مم اورخسف ةلباسااو ةراملاىلع اوفرسثيل ةعفترملا 0 ناو ) نيرفاك
 ءناصم نوذتتو ف ماجاب نيو.لتا نوتست ىعمو اهذاخاب وه ميلع 2 8 ماا م4ةر رعاذ امهنمةمقتلاب(زب ب وعلا

 + ىعبوءاملا 5 ”املقوةعئام انوصحو دسم 5 روصق لشو 0 ءنءال | نينمؤلا( مح حرلا)ن رافوطلاب

 تدك )فرقا. نم مهاجنذا
 نوبوعال نيدلاخ ايف نوت ركن اكىأ هع / )قر اجنذا

 9 - تدل ككل اد وهدوهموغ ة(نيلسرل ىملاداع

 ذ نم م(لو-ر ركل ىنا)هللاريغ ةدابع(نو وة ًادوه) دن( مهوخأم جعل لا اًقذأ )دوه مهر ك5 نيذلانيلس رملاةلجو

 امو ) م 5 ايف ( نوعيطأو )ناعالاو ةبوتلا نم م؟سمأايف هتلااوءيطأ (متلااوقت ”اف)ةلاسرلا لع ( قل

 ىت) ةمالع تي طرع6ي عر ل نو أ نيااعلا بر ىلعالا )ىباوثام اد نا) لعج نم(رجأن م)ديح كاع

 وس كب عيرلكب نونبنا لوشرخآ هجو هلو قرطلا ىلع نوراشملا مهوءابرغا|ند مكب صنم بان ودخأ أتونوب رضت
 0 (نودلذ) ركاك (ركلما) ضانااوروعتلاو لزانملا ورا ”و) مكب نع نور أ 3 نوثبعت ةم الع

 لح ويح



 داهشأو دهاشك عبات مج كعابتأو بوقميةءارقدإءل داهدمب ةرىدهدقو لاحتلواولا ) كعبتاو كلمن اولاق ( هللا 2 ّّ ١١

 اوناكلي قو اين دلا نم مهبيصن ةلقو م«ب هس عاضتال مهواذرتسااع اوةءاندلاو ةسخل اةلاذرلاوةلفسل(نولذرالا )لاطباو لطإك عت 1

 ناوالذ رنمؤملا ىعس نأ زوحالو ىوقتلا بسن بسنلاو نيدلا ىَغىنهلافةنايدلان ىرزتالةعانصلاوةئيندلا تاءانصلا لت
 رعأ“ ىش ىأو ) ىللءامو ١ رعشلاةروسإ لاق) كلذك اب الا عبار ا تلازم قايسن مهعضواو سات ,ةفأن

 : 00 1 , لذرا عجالامو اهاج نولقالا © نولذرالا كعبناو كانمؤنأ | ولاق 99 امقجا اذا
 ظ "1 ردو كاكا | لاطباو طل" عسروا داهشاو دما 2 وهو كعاياو بوتس 0١

 م 1-0 | ىلا كلذ اوراشاو هنالطب ىلع اليلد ا مهناعاو معاج نع انتا / 0 ,كعاو م هم نجلا 8 اوامج ىتح ةيويندلا ماطخلا ىلع مم ا روصقو مهلقع ةفاعم نم ادع

 سيل كب اونمآ نيذلانا | امو لاو وه كلذلف هعقرو لام عقوتل وه اعاو ةريسصبو رظن نع سيل مهعابتا ن
 لاقف هنو رهظيام مس واق ىف ا را ءتعاالا ىلع امو ةمعطىف اك 1 كوالا هولع م 0 4 نولمعا اوناك اع ١

 0 / عاطملاهناف هللاىلع الا مهتطاوب ىلع مهباسحام 46 ىبر ىلع الا مهباسحنا ظ رهاظ
 0 و ١ موقفا | ١ انام ىا هل ةلءلاك # نيبه ريذن الا انا 01 هلوقو 720 مهعابتا اولعج ثيح 0 .احم لاطشاذا | هيلع مهناعا فيقوتو مهدرط ءامدتسا نهمهلوق مهوا امل باوج © نينمؤملا درا نور او دلعالاربا م 058 " / 0 نولوقت نواه مككلو ل ُّ 4 نوره-هتوا د اج
 0 سياىأ (نينمؤلا ظ 2 وا ءازعا اوناكءاوس ىصاعملاو رفكلانع نيفلكملاراذنال ثوعبم لجر ١
 ناهربلاب اني اراذنا مراذناالاىلع 0 ءانغالا ١ عابتتسال ءارقفلادرط ىبَقيلي 1
 درطب مكتاوهش عيتأذا | ل لوقت اع 1 حوناي ها مل نآل اولاق ف نيتامرتسال مهدرطا نا ىلع الف ع اولا

 00 يول ةساكلا نم مهتح وتم 061 منيو ىني عاف يف هيلع مهف ْ 00 لا 0 0 ١ نا بر لاق # ةراجلاب نيبورمذملا وأ طوقا نم , نيموجرملا نم ناوكت ف
 امتأمث لطابلا نم قحلا ا هللالوسران أو ىتفلا ف هللا نوقتنالأ لوالا ىنمموراركت هيف س سيل ليث مهسوخ قرا ,
 0 اور كاع | كل نمؤنأ اولق 96 ارجأ مكتم ذخآ تسل ىناو ىتفلاخعيف هللانوقتنالأ ىناثلا ْء
 و لوقت ع | ةفك اسالاو ةك ا امهلبقو ةفاقلا ىنعي سايعنب لاق ةلفسلاىأ 6 نولذرالا ك كمبنال
 الرمل( نانوحملا لع ندلو مهعئانصو ' هلام عاام 1 «نواسي اوناكاع ىلعامولفاحون ىنمي؟ لاقل 5
 ىوتاتا بردلت) ةراخب مهسعأر هاوظالا ىلامو ىلاءتهتلا ىلا مهوعدأ نا تفل اعا“ىثمهلاوحأ أو مهبساكم ةءاندن 1

 اراخخا 000 نال( نؤيد كا دههللا نأ رعأل ا هانمم ليقو تانايدلاف رضتال تاعانصلا جاحزلا لاقو
 فشلا ملاعنادمل هابي ذكتلاب مهاوح ”ريعام كلذ نوملعتواىأ نورعشت واىبر ىلع الا مءاسح ناو» مكلذءومهقفويو
 مهاذار اننكل ورعأتدابثلاو | فوخأ“ انم» نيم ريذنال نان لاوس[ دقو ىنعىأ © نينمؤلادراطإا اان وول مهمئانصب
 اعىأ#حونايهتنت ملنألا ولاة ىنعد.عبل ا وهف نوب ملم 30 رقلاوهف نمآ نف ىنب كن
 ( هتف يم | نيموتشلان 0 نهى 1«نموجرلان نم نو كل » لوأ
 ب ميو ىدب مكحافىأ ىنينوإل ايكح ى اغفر هني ني كحاىأ 4 حئاف نوب ىوق نا برلاق :

 _فجنو ( تاودف نيب لصفب هناآل الصم و ةلعم للا مفي هنالك احلاحا انفااوةموكملاة-اتفلاو ُ

 . حون(لاق)كل نمهؤن ىح م*درطأ ان وافعض وانت ل عنوانا 000 ونابكقدصنأ( كلنمؤنأا ولق) قيصوا

 كلذنولمتوا (نورءشت واب رلعالا)مهتنؤمو ميءاوثام( مهباسحنا) وأ نوقفوي منا تلكام (نواماوناكاع
 كتاقمنءع(ح ونايهتلا منآلاولاق)اممولعت ةغلف وع لوسرالااب ام( نيبهرب دنالاان ًانا)هللاةدابعن ء(نينمؤمادراطب 1

 اولتقو ةلاطم زلاىف ( ن نوبذكىوقن ,بر) حوت (لاق) ءايرغلان هرمه كأن ع نمآن مانانقاك نيا وتم نم (نيءوجرملانمننو

 ىو) لدعااب ءاضق منيب وىبب ضفاف (امه مي وى عفاف) ءايرغاا نمى ندا ل

5 

 كتلاسروكيحوىفوءذك

11 



 ربا بذذكن م مقتنملا ( زيزءلاوهل كبرذاو )ا ونمآ مهنه اش رفناديف (نينهؤم مهر رثك | ناكامو) ربتعا نم ةربعا ىأ

 و موقلا (نيلسرملاحونموق تبذك ) ميعنلاةنج ىلا لس باقىذ الك رجلا"( ميحرلا) مسالا

 اب و باودلا بكري نالف كلوق مالسلا نيس ا هلوق ريظنو 6 هيلع مدآ نهز ىف حون دلو

 |ا|!ابدكحدقف ممم ادحاو بذكنمنالوا عج اذلف الصالسرلاث عب نو كا رلاكوأ درتوأةبادالا هلامو دوربلا

 الابسن ( مهوخا مهللاقذا ) ةروسلا هذه ىفام عيج اذكو لسرلا عيمجت ناعالاىلا سانااوعدن لوسر لكنال

 كلا هيلع دمحمك مهفةنامالاباروهشم ناك ( نيمالوسر ركل ىنا ) مانصالاةدابع اوكرتتفمانالا قلاخ( نوقتتالأ حون )

 .|نم هيلا كوعداوهءكسمآ ه5: 48١ زقؤح ايف (نوعيطاو 4 رثعمساثلاءزجلا ) هللااوقتاذ)شيرقىف مالسااو
 اذه ىلع (هيلعركلئساامو)

 ءازج ( رجانم ) سمالا
 ىتدم ملا( ىرجانا )

 صفحو ورعوباو ىباشو

 كيذلف(نيلاعلا ب رىلعالا)

 (نوءيطاو هللااوشناذ)ءديرا

 مو هررقبأ 5

 نوكيلمهل اظاقباو اضيرعت ةياكحلا ليبس ىلع ديعولاو دعولا قالطاو هسفنىف سمالا |
 « نينمؤم ظ هموق رثكا « مهرثكا ناكامو # لوبقلاو عامتالاىلا مهل ىعدا

 الب < حراز ماقتل ليممت ىلع رداقلا # زيزملاوهل كير ناو © هن

 كنؤم موقلا #* نيلسرملا حون موق تبذك وف مهتيرذ نه دحاو وأ مهونمؤي يل

 لوح ا مهل لاقذا ط نيلسرملا مهيبذكت ىف مالكلارم دقو ةعوق ىلع رغصت كلذاو

 لوسر مكلىنا ف 9# هريغ ةدابع اوكرتتف هللا 6# ن نوقتنالأ 9 مهنم ناك هنال « حون

 0 00 ا هللا اوقتاف © م 00 روهشم 4 نيما

 خ هنئتااو ذك انل هررك 4 ا تاناوقاف كلا 2 ب لع الا ىرحلا نإ |: افانيمامنوكل 0
 0 مهوعدب اهف هتعاط بوح وىلع ةعمط مدحو هتلامانه دحاو لكةلالد [هع“ مسح ىناثااةلعو مهني

 مق ع اذا لاق هناك مهنم

 مث اوقتاف قئامأو قلاسر
 ظ ردالاع نمىزارتحا مف ىعاذا

 ! رالاوهل كءر ناو» تايآلاو لئالدلا هذه عم ىأ 4 نينمؤم مهرثكأأ ن ناكامو ا

 لجو نع هلوق # محر هناع فصو ىف وهو بلاغيال ىذلا م تملا ىأ 34 ميحرلا |

 0م ةثيؤم موقلال م قح ون موق ةعاج كك 4 نيلسرملا حونموق تبذك © |

 تاق“ صصقلاق اي كلذكو دحاو لوسر وه اعاو نيلسر مالا كفك تاق نانءةعوق ناكامو ( ةريعو ةمالعل

 نم ادحاو بذكنف لوالا هب ءاج ام ءاج مهن رخآلا ناو دحاو لسرلا نيد نال | اوءجرول(نينمؤ. هرثكأ

 نيدلا ىفالٍبسنلا ىف مهوخأ ىأ 4 حو مهوخأ, ل لاقذاو# مهعبجس باك د قف ءاسالا ظ | اونوكمل لاشو امدلاىلا

 ول لع ىأ «نيمأ ل وسر كل ىناط ىصامملاورفكلااوكرتتف نوفاختال أ ىأ أايينوقحالأ# نيرفاك ا وناكهلكو نموه

 0 7 ايت ىأكدومطأ ودعوت اطب أ هللااوقتافؤيةنامالابمهدنعافور 0 2 زيزملاوهل 37 ناو )

 0 ىرجاناو# ءازحو لءح نم ىا# 0 |نمديلع مكلئساامو# ديح وتلا وناعالان 9 ظ نينم ماب( حرا ١ )ممم ل

 ْ مهيلعءدكو ل ءر ركل بق# نويعطأ اومتااا وقنا اناث ا اعالا وي ناو ىأ (نيلسرملا حون موقتبذك)

 ( هررشو ١) نكلو نيدلا ىف مهاخأ كيلو( حون )مب : ( رهوخلأ مهل لاق ذا)ح ون مهرك ذ نيذلانيلسرملاةلججواحوت
 :كفاذه لبقانيم أ ركبف تنكدق لاّبوةلاسرلا ىلع ( نيمأل وسر )هللا نم( ركلىنا ) هتلاريغ ةدابع(نوقنتالأ) مهبارقنع ناك

 هلع ىكتسأ اكو) ىيدو ىشأ ١ وعنا (ةىدطأو) ناعالاو ةبوتلان د ل ايف هللااوشخاو متناوج ذ) م مولا قومه

 ءالاوةبوتلا نم ؟سأ اهفهتبااوشخاذ (هللااوقتاذ يملا تر لعالا) ق زرام(ىرحأنا) قزرنم ء(رجأ نم)ديحوتلا ىلع

 (نوءيطأو)



 مهؤاسؤرىأ(نومرخاالا انلطأامو) 5 علا ىف(نيملاعلا ب ري) ماتصالا أم كدت ( (مكيوسنذا نيءم لال ىف 3 ١ ٠

 الو ةكلللاو ١ 1 نم نال م ا 2 200 0 0 سيلب وأ م هواضأ

 5 كلا! لعل - - 1 ب 3 1
 يم 3 ل 2 7 0 ما معلا مادعق مانضالا قطن هلا ثلا 5 مه لدادص ىفل 1: كر هللا .

 71 كم لا ءثاحالا ىداعت 1 ا ا 3 0 هللاز 1 ب م لال 9 ا

 نوح زو-#و هك 0 مع سأ ىقىا هَ نبملا كلا -- مكيوسلذ ا » هلوق وقى با 4

 نام انا 1 ا ' تا ةمادنلاو رسما ىف 1000 0 00 ةدعلل رئاوك 1

 ليو تا 5 ني

 الأ ودع معبأ 1 ا

 نيذلانم م قيدصالو ١

 كاد هءامؤش مهدعت 7 :

 َّق نودقتعي اوك مهنال ا

 ! 3- 3 41ه انصلختال راف 0 ءاقددصأ و ءاعقفش مهداعت نم 2

 قيدصالو ا ا هم الاو هكذا" نينمؤأ 0 نا ند انلا د نومر ,ىلاالا :اذم

 قيدصالو نيدفا 5 0 انلا وأ نيقتااالاودع ضءل مهول دئموب ءالدالا ذأ 7 20

 مها هامل مما ميناس

 ءاتدصإلا مهلن 1 عا

 مهنحاو ىلا نيطايشنم |
 يسال وهو ماقحالا نم

 ( زوم لسا فاسأل ودل 7 ا وأ ءامفشلاىسرام رثكا 0

 | ىنممىف امهةالثلت ل ماقمول هنف ميقاو ةعحرال نكي ةرك اننا واف# ليهصلاو نينن

 | ناولىأت رك ىلع فلم داي وج نينم عملا نم نوكتف 9و هءاو- فذ طرشو أر يدقتلا

 ١ ةظعو ةعت 1 ميهارب 3 هصقنم ر 5 ذاق ىا هي كلذ نانو و ركناانل

 0 ا 5 مز || ىلع هينثلاو ةينيدلا مولعلا لوصأ ىلا ةراعالا نم ايف امل هلع ةرازتل امنا ويد_صلا دوو ةاشلا 1 3 2-7 َ 3 5 .٠
 0 ريوصتو مولع هئافشأ لاكو مهعم ةئفلاع ن-سحو 1 هيوعد نسحو اهلئا د

 نموأ كمسام هم ىذلا
 وهو ةطاقخأ قمع ةماللا

 ناطفتي ر يرش نسحاو نر مظنا لع تءاح اهناف رشعبو اهب رع تسوْنأ دارا ند

 قداصلاوهو ةدخلااماو

 6 ا
3 
 ع

00# 
2 

3 
01 

 ع 58 رمق

5-5 
 7 0 5 د 6

0 
 ا

 9 ت١ دهس
 كرهأامدمسىذلاكدادوف 0 نوف 50

 نع مكح لئساو لقت | ةداب

 هل ىنعمال مسا لاقف قيدصلا ا ا
 ا نعل 0 انلاف 0 0 عاون و لتقلا نس نم 0 0 لوال

 هس ةىأ## يح قيدصالو8©ءابنالا وةكتال الملا ن م نيءفا ثنين :هّوملل نااكىميانل عفشين

 قيد صلاو نوذ مو لوم دنلاو 5 ةلملا عفش نيد رافكلا كلذ لوش ع ل عفشي

 "دال دارنا قاطو
 ةمجر(ةرك انا ناواف) علا
 ندب نوكسف ) 'امذلا 'ىلا أ

 ول باوحو ) نينمؤملا ١ هللالوسر تعمم لاق هللادبع نب راح نءة#ندلا ةقئاوم عم ةدوملاق قداصلا وم

 تك انلعتل وهو فوذحم '||

 دع اده لم ولوأتيكو

 ةركانل تيلف لالا قاتلا ن ةسلا لاق'و ىلعُتلا دانساب ىوغيلا هاور 6 قيدصالو نيعفاش 5

 نم و الا ضدنا ل 2 ل 7 ةمايقلا موب ةعافش مهل ناف نينمؤملا ءاقدصالا
 ايف ( كلذىزا) قالتلا !

 (ةيآل) ءابنالا نم ركذ ١ كلا ا مهل ةعجرال نيح ةمجر اون منا ىأ # نينمؤملانم نوكتف ل 0 3 2 هيقدر 1 م م ْن 5

 كلل ل دح ف نالف قيدصب لعثام ةيدلا او قى لوش لدرلا نا لوش منو هيلع هللا اص |

 ند اكلاف قب نم لوقف ةدللا لا فد هلاوجرخأ لحو عاملا لو ف ميجا

 0 ا يي جومجس هس يتب يب جرد حا وح سب مم ع يي ب دج جد بم وب جيب اح جا

. 

 ( نيل اعلا |ابرب 0 ككل دعت( م يو امندلا ىنيب 22 1 عل كاز اخو ّغ ١ 0 ملالض ىنا)انكدق(انكن از هتلاو(#

 سدلف ( انئلاق 0 ميلان :مدلاانلبق نوكرعثملا ( نومر لالا ) ةغانطلاو ناع ءالانع انفرصام ( انلضأامو ه)ةدابع
 7 واف لم هبا ا م00 الل و 00 ميلا 0 و 0 نك 0 ر(نيفاخالا ( 7



 نأ( مك تزر وز الزم مهل أ تر ,اصق شحاوفلاو ةكرشلا زر مك نينه !0)ةنل اتي رق(ةنلاتفازأ ًاو)يسو هيلعمتلا

00 

 : ممن ةح نوكينان ٠ع ذلخو 2 قوك ن |نم هحرخاو نيمدقالا» هءانآ - اهسماأ

 امم و |بةؤئى ْن و 6 0 رد امره كباقذ تقول هناشن ا نب> ع م هتمعأ ددعو هناش ظءف ىلاعت هللا رك ذىلا اهنه ص 50 حب ود هيضنق ةلكشلا

 ا|تاوثو ةمايقا |مويركديهلصومت تدالالاهشا هيلا لهتاو نصلخلا تا وعدل اعدنا كلذ عبن مغ هتحجرنم ةرخ لاى

 ..طيواونمؤمل امدلاىل | ةرالا تعفو لالضلا نم هدق اوناك ام لعةرسحلاو مدنا | نم دئموب نوكريفملادللا عقد امو هناقعو

 أ ( مسجلا تزربو )اهيلا نورظنيف ءادمسلا فةوه نم فازتىأ ةلج فطع تب ن1( نعتملتنللا كملنا

 ودبعت تنك اخَأمهل لبقو) نير فاكلال < 31 رمل 1 ) نيواغال) اهمهل 1 رسشع عساتلاءز كا ١ مهذْخأ ايداكي قع تريلا

 مكتورصنم ل زههللان تكدر
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 08 7 و دئأك اذهنم لامالاناعفتسالوا هناثآ رئاسؤ ىماعملا ىلا ليماو رفكلاوع |
 هللادابعاونوكينا مهب دصقوريذلا ىلع مهثحو قا ىلادنب دش راوربلال بسيف هلام قنا |

 .ءانغالا ىغ عفشبالىا نونبلاو لاملاهيلع لدام ءانثتسالا لبق و ةمايقلاموب هلءاعفش نيعبطم

 | مكاةنجلاتفلزا و دعفنت ميلس باقي هللا ىتا نم ةمالس نكلو ىنعملاو عطقنم لو

 > نيواغلل م اتزربوإ# اهيلازوروشع مهناب نوت ف فقوملانم اهاورب ثيح
 بالج رت نيلعفلا فالتخاىفو اهيلانوقوسملا مهنا ىلع نورسممدو ةفوشكم اهنوريف | معهلآ و مال مهراصتناب

 | قاعفش مهنا نومزت نذل تيل! نبا  هللان ود نم نودبعت متتك امني امهل لي قوه دعولا ( اوبكيكف ) رانلادوقو

 دب مهمهلا و مهنال ميسقنا نءدمفدب # نو رصد واط كتع باذعلا عفدي# مككو رصن لع ىلع مهضعب حرط و اوسكنأ

 0دابلا رب رك ةيككلا ومهتدبعوةهل آلا ىا##نووافلاو 000 ة 9 لاقاكرانلا (مه) يستلا ىف(اهيف) ضع

 م 4 س ل ادوا+ ووفاهرتققرقتسي تح ىر رخادسب يس بكت .رانلا ىف قلانمنأكءانعمم | ( نوواغلاو ) ةهلآلاىأ
 ظ هدنبام هربخ انكم لعج نا دوندلل دكأت مي نوءجا 8 3 هتيطاش وا نيلقثاا ةاصعنم مهل تزرب نذلا مجدبعو

 2 د لل ع ىلإ ربركت ةككلاو

 الماد ظفللا فرب ركدلا لمح

 اذا هناكىئمملا ىف رب ركتلاا ىلع

 5م كك محى قلأ

 ب 2

 دونحو ) اهتم هللابذوعن

 ةنيطابش ) 0 رد سلتا

 0 ع وعلا

 نوءوب ) نورصتت وأ

 نبا مهل لاقيف رهكأ نسال

 مر صت مكن وعفنب له كتهلا

 مهسفنأ نوعفني لهوأ مكل

 للا بيملا نب ديس لاق دحأ اهنع اسي الف بونذلا اماف كرمشلاو كشلا ن
 (ل-قو ضبرم قفا-ملاو رفاكلا بلق نال نمؤملا بلق وهو ميجا وه 0

  نيقتملا## تبرقىأ 4ةنجلات غاز زأو# ةنمدلاىلا نئمطملاةعدبلا نم ىلاخخاوه ملسلا بلقلا

 موب ىنعي مهل لقو ٠ نيرفاكلل ىأ #« نيواغللإ# ترهظأ ىأ ميحبا تزربو
 هللا باذعنم م كود »م كن ورصنب له هللان ود نم نودبعت منك امها

 اوحرطو اوفذق ل.ةواوءح سابعنب لاق ه«ارككت و مهفنال « نورصتنوأ 9
 1.  نوواغلاوره ها مجفف ىأ اهيف مهسؤر ىلع اوقلأل قو ضعءب ىلع مهضعب |

 نانا ىندي # نوعجأ سلبا دونجو ف نيرفاكلاو ن+!ل.قو نيساعلاو ةهل الا ىنمي ال را و

 .نيدباعلا ندي ةدردسام ا هو 0 هت ذ لتقونجلاو سنالا انهما نسل | 1
 1 تتتضش 002-  ك  ل قطن نأزوحن( نومصتخي
 7 نيدويعملاو 0 7 قرتاغلاو ةاصعلا نيب كلذىرحبن ا مص ءاعلاو ل 0 -- قحم انصال اهلا
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 دلا ىف( هللا نود نه ن 0 دب (مهل ليقو)الزن» مها تراصف نير فاكلل (نيواغلل) ميتا تحاللاقبو

 -رطف (اهفاويككف) باذعلا نم مهسفنأ ب نوعتتع ( ن ورصتني وأ ) هللا باذع نم 5 وءنع لع( رك و رصنب ل ه) مانصالا نم

 هلباةيرذ ( سلا دوتحف ) مهتهلآو نملارافك ( نوواغلاو )سنالارافك رئاسو ةكمرافك ( ع)رانلا فا وعج واف

 دبا ةيرذو مجتاسؤرو مهلا عم ( نومصتخم )رانلا ف ( افرهو ) رافكلاىنعي ( اولاق ) نيطابثكا مهو(نوعجأ)
 مك



 لاقثيح هياحأدقاو ءاببنالا ىأ ( نيماصلا,ىنقلسأو ) هللادابع نيبركحوذو ةمكح وذ مالسلاه يلع ىتلا نال
 ىدعب ئجنىتلا مالاىف اليج اركذوانسح ءانث ىأ ( نيرخ آلاف قدص ناتل لل ه>او ) نيماصلا نمل را 3

 قلعت( نم ىناعحاو ) هءنوكيلوقلا ن ديا ناسالا مضوو هيلعنوتو هنولوتب ند لهأ لكفذلذ 3

 مالسالاهدعو ناكومالسالاءاطعابةرفغملا له ًاداءحا(ىبالر فغاو) اف نيقايلا ن نمىأ (ميعنلاةنح ةثرو)نمانراوزأ فر

 اذهو ءان1اوهوةيازلانموأ ناوهلاوهوىزانم ءازخلالا (ىْرْدئالو) نيرفاكلا (نيلاضلا نم ناك هنا ) هقراف '

 قزذتالو ىأ هسال رافغتسالاةلج نه لم<ناونيلاضالوأ مولعم هنالدابعا هيف ريمشلا (نوثعس موب ) انيب مي رافغتسالا

 (مياس باش هللا ف ًاأنمالا ) ادحأ ( نونبالو ) لوالا مونْنم لديوه (لام عفشال مون مم) مف ىبأو نولاضلا ثعبن مون

 ضرع مم ولق ىف ىلاعت هلوقا نلت ) ضيرع قفانلاو ه4 غ5 ري رئاكلا بلقف قافنلاو ةكلاع

 ىقفرص اذا لاملا نا ىأ | مالصلاىف نيلم 20 هع ملظتنال لا لامكلل ىنقفوو «نيطلصلاب ىنقللور

 كو وو تاو | ك0 الاى قدص دو و#«هريغصالو بنذريك مهحالص بوشيال نذلا
 ملح و مت طال رد مهوالادما نمام كلذلو نيدلاوب ىلاءرثا قس _ تنص سحر
 نونبااولا !!لءجوأ باقل هيلا رهوعدا تنكام ىلاسانلاوعدبو ىنيد لصا دج ىتيرذنم اقداصوا هيلع نونثف
 موبليقهناك ىنغلا ىنمملاف أ دقو ةرخ آلا ىف مهنلاةنجةثرونم ىنامجاو# هياع همالسو هللا تاواص دع وهو
 اناره ىنعالا قع عفني ظ هي نيلاضلا نم ناك هنا ناعالل قفل او ةيادهلاب# ىلال رفغا ووهاهف ةثارولا ىنعمص

 1 ةيق ناعالا ني ناكدنا هنا ناكهلعاف هنوه دعب ءاعدلا اذه ناك ناو قآ!قيرط نع

 قبب امع 46 ىز نال و #9 رافكلل رافغتسالا نمدعب منع مل هنالوا هءهدعو كلذاو دو رك نم

 | زاو>و ةيقاعلا ءافلخ ىيدعت وا ثارولا ضعب ةمرنع ىتبار صقنب وا تطرفام ىلع

 02 مياس بلش هللا

 ةهمالس هند ىف لحرلا

 ءامدىف هانع نا امك هبلق

 نم لءجدقو هينبو هلا
 عفتال ىأ عفنيل 0

 الجر الا نوئبالو لام |

 ثديح هلام عم هباق إس

 ا ناوهلا ىنءع ىزكلانم وهونيلاضلادادعىف هئعم وأ ىذدلاو بيدعتو ا القع تك

 باقلا ملس اصلختالاادحا ناعفنبال ىا## ما س باب هللا ا ءالاز ونال و ل عفن

 ا ا ةلايلااةح ردلاو ةلزأملاىف ءاسالانم لبق فاس نع ىأ * نيمكاصلاب ىنقحلاو 8#

 ا اماع الوبقو المج اركذو انسح ءان ىأ *“ نيرخآ الاف ىالص ناك ىلظحاو

 نونو هنولودب نايدالا لهأ كا كلذ هللاءاطعاف ىدعب وى ىلا مالا

 ةداعسبلا اهنال معنلا ةنح هيطعت نم ىأ 6 ميعنلا ةنح ةثرو نم مىنلعحاو ف

 أ هلرفغف :ينأ ءاحر ىلع هسالاكد لق «6نيلاضلا ره ناكهنا ىلال رفغاوإ ىدبكلا

 وهو  نوثعب موني ىمدفأالو ىأ #« ىز ,تالوف هنم وذ هللاودع هنأ هل نيس ال

 | صلاخ ىأ 0000 بلش اقب هللا أ ن نم الا نونالو لام عفنبالا موب ةماعلا ,

 هيأ عمو هناذعاطو 0

 نبدلا ىلا مهدش أ ثيح

 زوحب ُْ 3 رشلا مهلعو
 هللاهأ نا الا اذ_ه ىلع

 ليلجلا بوصدقو نينبلاو
 ةفمالثلا هيلع بترام نخاع تا 1 .هارال هتعمش ن 17 هلوقف هلذفص هس 0

 لطباف 7 ع لبث مم مهفاسمال ررةملاؤس-نود.عي اعالوا مهلأ تت نادل مه هم كك

 ىدعبنيقايلا ىف ( نيرخ آلاىف ) انسحءانُ وا !ىلء>او)ةنكلا ىف نيل_سرملا ىتاب اب(نيكاصلاب ىتقحل ةلأو إال

 الو ( 158 الاض ناكدنا (نيلاضا انمناكسا) ىل ؛ًادها (ىلال رفغاو) ميعتلا ةنج ىلزان نم م ( معتلاة نع 7 ةثرو نم ىناءجأ

 صااخ ( ميلس بلقب هللا أن مالا) نينب .ااةرثك (نونبالو)لاملاةرثك(لام عفنبالموب )روبقل انم(نوثعم موب ) ىنب ذمتال(ىفز

 ىللص ىلا باح أضع نم 5 !_سلاشو امثدلا بح وبذل

1 
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 ١
 ظ
: 
1 



 الا ىلو ىلا ماعطالا فاضأ (ىنمءطيوهىذلاو )تل بادآ ىلا دم وهفهتمدخ بابسال ىنةلخ ىذلاوأل كالا متالاو
 3 1 مي اج :

 دصاذاو )هبارمثب ىوربو هما_ءطب ىجدمد ىذلاوه ءاطع نبا لاق ) نيفسو ( ماعن الا ةدان بايسالاىلا نوكرلانال

 3 ةيؤرب تضم اذا ءاطع نءالاقرمضا| ىضتشام هياا فضيإف ر كلا ناس 7 |انضقدنالا طرأ لش مل اماو

 2 ةيؤرب تضرماذا عالم زر قدام لاق 0 عساتلا « زملا ) ىحلا ةدهاشع ( نيفشيوهف )

 ةنه فذدكب نيفشي وهف

 ىنتيع ىذلاو ) لاضفالا

 تماذا لشملو ( نييحممث
 سيحل ورشا

 ضوروملا ءانفلارادو ءالبا

 لخدأو ءاقللادعوا ءاقبلا
 نع هيخارتل ءامحالا ىف مث

 ىف ءافلا لخدأو ءانفالا
 امهنال ءافدتلاو ةناذولا

 ضرملاو قالا نا.قعي

 ( عمطأ ىذلاو ) امماممال

 ىلاوملا ىف ديبعلا عمط
 لابعالا لاكطف الان

 نا ) لاؤسلاب قاقحعسالا

 وهلبق ( قئيطخ ىلرفغي

 مهريبك هلعفلب ميةسىناهلوق
 ىه عزان ىبر اذ_ه

 ىهامو ةراسل ىتدحا

 راح ضيرا_ءه الا

 مل بلطي اياطخم تسدلو

 أ ءامالاراقنتساورافتتسالا
 مهو م ر ل مهمه عضاوت

 مدا قرط لا ةيادهلا اها 07 لإ ند ىررطلا 7 ل ىلا نينألا

 ع ل الدلإ نيهحولا ىلع لوصوملاربر كتوهدعب ناذللا|اذكو هيلع هلبقامةل ال داربخلا فوذخأ 1 مرد :

8 2 

0001 

007 

0 

١ 8 
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 0 نار طر وترادإل .ارقسأو قل امدقت ظنا قالتخ ةخا

 #« نيفشي وهف تضم اذاو ف مكحلا ا ءاضتقابةلقتسم ةالصلا نمةدحاو لكنا ىلع
 : 3 تاعالاىف ضدرملاو ةعلانا ثثمبح نه امهفذاور نم هلال نيةسو ىنمعطي ع

 ضن .الو هام ءدوصقم نا هيلاّضر ملأ بسم . ملاعاو تبورثملاو 0 6 كلا
- 

 هنأ دقمىف ررضلااعا هيف ررضال هن سال هنا ُثمح ند توملاناذ هيلاةتامالا دايك

 للا ءاطاام ود رقممست ىلا ناخلا ليتىلا ةلصو لامكلا لهالدنا مث ضرملاىهو
 | طبرفت ثدحن اعا سمالابلاغىف ضرملا نالو ةلبلاو نحنا عونا نه صاللخو

 ؟[ةعصلاو رفانتلاو ىفانتلا نم ناكرالاو طالخ الا نيب اعو هيراشمو هعاطمىف ناسنالا

 ازيزعلاةردق كلذو ارمقاهيلع صوص#لالادتعالاو ابعاةجا لئافحمساب لصحم

 ا ىئيطخ ىلرفغينا عملا ىذلاوط ةرخ آلا ىف # نييحن مث ىنتيع ىذلاوو#
 ' 0و رذح ىلع اونوكيو ىصاعملا اوينتحينا ةمالل ايلعتو هسفنل اهضه كلذ ركذ

 امم ىلع ةئيططلالجو رئاغصلان رم ةئم ردم ىبع الل ارافغتساو مسد طرغشام مهل رغب

 35 ضيراعم اال فدعض ىلا ىه هلوقو مهريسبك هلعف لب ميقس ىنا ثالثلا

 اك اةسانرو قطا ديالك هندعتسا لسسلا» و معلا ىف الات ايكح ى ىلسه ب رو» اياطخ

 3 اًررقلاو ماعطلاب ىدغيو ىنتز ءِرَر ىأ نيقسو ىمعط» وهىذلاو © ةاحملا ََى ٍِرط 1

 تو صراان راكناو بدالل الا معّتسا هسغن ىلا ضرملا فاك ضحى اصأ تدم سما ذاو#

 دنع ىذلاو 8 ضرملانم ىيفاعيو ىكري رس ىاأ أ نيفشي وهف 9و هللا م ءاق_ثلاو

 نأ 8 وجر أىأ # عمطأ ىذلاو 9 ةرخآلا ف قي ايندلا ىف ىنتيع ىأ 6 نييحي
 3 هوثالثلا هنايدك هتئيطخ لاق باس دكا 3 مح 7 طد رفق 5 بلطف متالل ملعتو مهل ال

 لص, ة يلهابلا ىف ناكناعدج نبا هللا لوس راي تاق تااقامنعهنلا ىضر ةشئاعن ا (ءازجلا موي(ن.دلا موي)ةرفنملا
 او ةئطل لرفع رام وب لش ملهأعف ةطمال لا ةهلاعفاي ا دكسملا عطل جحر لا 7 كح( 0 0 بهن ,(

 ل الا نه لعش نمالا ةيهلالل لص ال هموق ىل 1ع ميهاربان 00 اوهحا هطاذهو 0 سانلا نب , امكحوأ

 وهىذلاو) ىدهلاو قحلا
١ 

 .عغلاو ل ل و دباكحأو ماو ةقر عم ساما لاق ياكح ىلبهبرؤ را م

 لا وز اذاضرملا نم (نيفشي وهف تا مسح اذاو) تشطعاذا فورت (نه ايمو نتن ىرعطال
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 08 طا كر رفغي نأ) 0 عمطأىذلاو ) ) ةماسقلاءون(نيم < م)امدلا ىف ( ىنتع ئذلاو.) كف

 ١ امهف(امكح ليش نخأ ةداقن د |سعال هلوقو مهريبكهلعف لب هلوقو مقسىا هلوته:ة.طخ تناكو باسحلا موب



 نوع“ له ) مكتوم لهز مهاربا ىأ ( لاق )ماودلا هاهو الان ودرا ملابا,مو دعي اوناك مال لظنفاولاق امو ر

 8 0 دام ع 1 - 0 هوك ديع نأ 0 كك )هيلع( 0 ما قداح لش

 ) 5 "0 انآ 0 2 و ارا 7 هءاصعأ عم مهلاح حرشب ا 5

 ملك نوديعت 5 .:كحام |[ 2 ىا مكذ ومعمل “ ىرقو هع ىلع  نوعدتذا 0 ةلالدإ كلذ قدح 3 نوعدت | 0 95 م | مككومعساوا كاعد نومع-ا# مكتوم لهل 8 لبللا نود راهتااب امودبعي اونا

 نولوالا(نومدقالا؟ؤابآو 1 اهل | راضعسا ا لادخا لا ىل_عذأ عم اعراضه هئمحو مكئاعد نع باوملا

 مانصالا ىأ ) مهماف ( ١ اندحو لب اولاقؤ# اهنع ض عا نم ه# نو رضوا ف اهل م كب دابع ىلع كتومفتيوا ال

 0 0 00 1 اوأمعلاو عفنوا ررمض مخ 1 مقوتنو وأ 2 مها نوكنان ءاوبرمشا نول كاذك مل 1 3 باسم مل 1

 ةدحول ىعم قف ن ا لدال مدقتلا ناذ © نومهدقالا ؟كءابآو منا نود. 8 7 ماك ام مم ملا ًارفا لاق ص كا اقتل ا ىلا | ا

 000 | مييدباما ءادعا ميئاديريا ىلودع مهناف وف اقح لطابلاهب باقتيالو ةمساا ىلع
 2 00 00 | مهم د|بعب ىرغملاناوا هودع ةهج ند لحرلا ررسه تنام قوف مهمه ند نوررضتب مهنا ١

 9 0 ١ 5 ا عفنا هناف م 4 اخي رع هسفن ق صالارود هنكل ناطرشاا وهو مهئادعا ىدعأ' ١

 8 1 5 0 ب )| لوبقلاىلا دا نوكي هسفن اهبأدب ةعصت اهنإب ارامشاو عرصتلانم عمهتااىف ١ قل ن دف ممدخاخخعلا
 302 3 1 0 1 عطقنم ءانثتسا نيملاعا| برالا 00 كثنينلا نع وأ ردصم لصدالاق هنالودعلادار ةاو

 هودع دذاثىكا بن

 رو هلوةقو | ىنقلخ ىذلا ف هتلادبعنم مابا ن هناكو هودبع دوبعم لكل ريما ناىلع لمتوأ ١
 2 نول مضل هدانا ىذلاو ه لاق ام دامألاو شاملاروما ن مراوح نواح تل هنال © نيد وهف ١
 ٍإ عفانملا بلح نهأرم نكمتهلحا ىهماه ىلا هدا ع م ند ةحردم ب أده ىدهف ردق |

 ١ لاقولو لوقلاىلاءهل 6
 ا ةيادهناسن الا ىلا تمااب اعل ا 5 000 5

 ( نيملاءلا برالا) ةباثملا | قزرلاب ىني# مكتوهفنيوأ نوعدتذا 9 ماعد نو.م-ىأ # مكتوم له
 لخس ملهنالمطقنم ءانثتسا | الف ةدابعلا نوقحمسي فيكف كلذك ناكاذاو ممدابع متكرتنا ع 1 و 00

 نكللاق هناك ءادعالات < ( الوق عمم نال اهنا ىنعملا © نولعشب كلذك انءابآ اندحولب اولاق #9 ةعطاقاا ةحخلا من ءمزلا ١

 (ىنقلخىذلا)نيملاعلابر ! ل لاتلا لغ للد ةب الاف و كلذف اذ [انبدتتا نكلوارسذ مقدتال وامفن باجتئالو ١
 نيكملا رارقلاىف نيوكتلاب | منا نودسعت من ا مني رفأ لاق هج لالدتسالاب ذخالا حدمو همذو نيدلا ىف ديلقتلا

 ايندلا هانا ( نيد وهف) | ةداراىلع هدحو اعاو 1 ادعأىأ « ىلودع ,,ماذ 9 نولوالا ىأ * نومدقالا واو ا
 لابقتسالاونيدلا طاصاو | مناف هانعمتلق ٠ لقعتال تادانج ىهو ةوادعاابمانصالا تفطر 01 تاقناذ» سنجلا |

 201 0مم يدع اف ءامحالا ةلزنم اهولزنو ا هادا .ءام راقكلا نأ ليقو ايندلا ىف ممتدبعول ةماي ا ىلودع |

 لدتحهنال ةيادهلاب ةيانعلا | نال مهاودس -ع ىلافدأ را بوكا وهل قو اع اع ةوادعلاظفل ميهاربا قط ءالقعلا | ا

 لضفالا م مالل قيد | لبقو ياوو ىبرهناف نيملاءلابر نكلو ىأ 6 نيملاعلا برالا 94 كاداعدقف هتيداعنم أ

 : ١١ ٠١ ترا ل ءاذك 3 نودبعتام لكم يههاربا لاقف نت هللا عم مانصالا نوديعي اوناك مما ا

 مدمعول قع ةعاج -

 بيم عمد

 ا رع ىلع .نيوقم نسدلام

 لحز ميهاربام 4 ) لاق 0( 1 ىلإ 2 نيد وهف - ىذلا 8 ةدابعلا قمح ىذلاهدوب 30 فصومح : نيملاعلا 2

 مكشياءهىف (نورضيوأ )مهوت* اذا أ اذار كشيامىف(مكت رم !.هوعوعداذاتهل ألا 1 مكي لهلوش(نوعل >5

 مسارب ) لاق) م د هن أهل رع نأ 9 ودع( نواعش كيذك ان ءانآ زاندجو نكل و 1 ا 00

 نه الا(نيااعاابرالا) مهنمأ ربت( ىلو دع ميئان) نولوالا كوبا دبي ناكامو(نوددقالا وااو مت انودبعت ماك ام متأرفأ)
 ىلا ىد_ثريو ن.دلا ىلع جاظف (ن دهب وهف)ةفطنلا نم م (ىنةلخىذلا) نيملاعا | بردسعي مه نإ 1
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 لا انقرمغأ مث ) قرغلان .( نيمجأهعسن هو ىسموم اولا 0 ند لد دارعساى بن 7 هان رقىأ نوعرف

 عم كالهلاىف اوعتجا مناف ثداوأانه اهريغو لاح آلاف 310 «ثأنن لوقلا لاطبادنو هموقو نوعرف

 مخبأ ليئارساىنب لود ناكف نوعرف لآن يبو ليئارساىن نيناك السلا هي هيلع ليربحنا ىور 0

 رح نبا ىسومل عشوب لاق رحل ىلاىسوم ىبتاالف مكلواب كر خآق 4 ديور لوقيف طبقلا لبقتسيو م كلوب
 وهناىورواولخدف رملا ءاصعب ىدوم برضو ءاملا - |: يه ىب وملاف ناو عرقا كشنعوا ث كارلا
 اراكلا و“ىشلكل نوكملاو ىش هي 27 ]- لكىلةناكنماي 4 سسشععسانلاءزجلا )كلذدنعلاقمالسلاوةالصلا

 اناءفاهف ىأ( كلذ فنا )ىش

 (3:آ/) نوعرفو ىسوع
 فرصوتال ةيع ةريعل

 ىأ ( مهرثك أناكامو)

 اولاق( نينمؤم ) نيقرغملا
 هكا مهنه نمؤي مل

 ءعزاملا اه |١ دثلإلا كلتقع رصلا ظفخعم « نيمجا همم نمو ىمومانجتاو» مهلخ ادم
 0 ةيآل كلذىفنا # مهيلع هقابطاب # نيرخآلا انقرغامت
 !نم رصم ىف قينم دحا انمي ملذام ارهرثك | اهللع ٍهئامو 4 نيتمؤمرهرثك |

 9 قننل ء اولاقو ا ةرشاو لاش او امد ا رساوتو

 77 ميحرلا ف هلادعانم مقتنملا © زبزعلاوهل كبرناو قه ةرهج هللاىرن |

 مديعتام هموقو هساللاقذا مهارب 000 برا دلع لتاو |
 نوعرفلآ ندؤم لقرخو

 ام اهل لظنف امانصا دبعن اولاق ف ةدابملا قمعسيال هنودبعيامنا معديا مها
 ىس ود ل غلا معد

 ناك ليربجنا لبقو كالهلا ىلا مهانمدقو رمملا ىلا هدونجو نوعرف انيرقىأ

 لوقو مكلوأ عرخآ قَبل لمارساىنإل لوق. نوعرف موقنيبو ليشارسا
 00 21 انارام نولوقب لّئارساونب ناكف مكحاو 1 كرخآ قهبلادبو ر

 رلا اذ هنم ة ةعد نحب ا نولوه نوعرف موق ناكو لل ندخترلا م

 |لعح ىلاعت هنا ىنعي « نيرخآآلا انقرغامن نيمجأ هدا داو دوم انحناوب# ْ

 1 اولماكتامل م ما كلذو هموقونوعرف قرغأو هنم هموقو رح قح اسبإ ْ
 2 | رافانم 58 ثدحام ىنعا ةيءال كلذ نا 0 مهيق عاف مهيلع عا

 هك أ ناكامو © مالسلا هيلع ىسومل ةّركهو هيزدق لع ةلاذدلا ماظملا تايآلانه |

 2 © التف رح و نوع 0 ةسآالا مهنم نم وب مل لقدرصم اعإ و 0

 كب رناو ) فسوب ريق ىل ع

 نم ماقتنالاب ( زيزملا وهيا

 ماعنالاب( محرلا ) هنادعأ
 (مهيلع لتاو) هلام وأىلع

 أبن ) ش 0 3 كرس ىلع
 ,لاكذا ) ءريخلا ١ مهارب رنا

 مهاربا موق( هموقو هال

 وود كا زال .وقوأ

 نودبعت 0 ىأ 1

 ملعب مالساا هيلع مدارباو

 دنكل 0-1 ةدبع مهلا

 هنوديعيامزا ممريل مهل 3

 3 : اماتصأدسمنا ولاقإ# ”ىثىف ةدابعلا قاقعسا نم سيل هن 'ودييامنأ ميدي مائصالل | اولا )ةدايعلل 2 سيل

 م 9 ط0 ا كوك ماس نود دل ك0 .راعلاب 0 اوناك مءال ل مظن اولاقاعاو مدا ميقن ىأ 6 نيفك اعاهل باوجو ( امانصأ 0
 رق 0 ناودات اعاو ةداسلا نعال دل 3 لا ةكال قحأ اولاق مكبر ر لاق اذا وفعلا لق نوقفشاذام

 1 0 كو يدا هع ىلع ا لاظنف زدبعن لعاوفطع اذإو ايداس اهات اًمعفا باوجناَق
 دس

 1 ىسوع هحرب ا ني باسو راق ىلع تلدىتلا ايوهام ةئبا مسمعو نوعر فلا ا

 0 محارب ملع لتاو ف ىل ماعت هلوق 6# مهحرلازب ,مزعلا وهل كترناو ب

 6 0 1 معا الا عاو نودبعت اهل ىأ ىأ 4 نودي هنو
| 

 نم ( نيمجأ هعمنمو ىسوم انيحنأو ) نيرفاكاوناك مهلكو رحلا ف لابو ةبابضلا فدموقو نوعرفان بح لوقي
 دع راك امو ) ةريعوةمالعا 3 هب ١ مهباتاعفاعك( كلذ نا ) ميا ىفهموقون وعرف( نيرخ الا انقرعأ مث

 ءاع) أرقا (لتاو ) قرغلا نم مهاجنأ ا نينمؤ اب(م-رلا )رافكلا نمةمقنلاب( زب زعلاوهل كب رناو) نينه | ونوكيمل
 ل دبا ولاةنودستام ) نان والاةدبع ا (هساللةذ[ )نا ةلآ ىف مهاربأ ربخ(مي هاربا أين) شرا مو

 1 © اهريصت( نيف اءاهل لظنف) ةهلآ



 مهانحر 1 لع تصنخلا لمت( كنك)

 ئارسا ىاهاترو ور كلذأ

9 
 ىأاح(نيق 5 رشم هزديزب م مم

 رح

 مان "اك ىذل  ماقملا كلذ لثموا هانح را جار ل كلذ د كد 4 كيذكا ا

 مهوعبلاف لدا رساىناهانثروا وقف فوذحن رك كال ذك سعالا وا ماةمة صدا

 5 نام ل يف وون قو 1 نيل اد 4 نيق رشم 0 مهو ءبناف“ ىر ا

 ن ىسوم نادصا لاق 2 قاع فلا تقاس ىرقو + رح ”ةآلاامهنم لك ىأر ,ثيحنالا

 قنوعباتتاىأ ىفف عبات تاكا ميلا 51 ردانم ا ىرقو نوما 3 نوال

 ىعمنأ م مي :مصالانا مدعو هللا ناف 2 ردن نأ 4 ذاكلاق 0 مهيد | ىلع كال

 نوعر ةلآَن مؤمنا ىور مهنمةاعلا ق دار ُْط 5 نيدهيس 8 0 ا لفملاب 0 م

 لاق نوءرف للا كيقعدقو كينان رعملا اذهف تعا نرالاق 2و ىسدوم ىدب نس

 زاقلا # رحصلا كاصعب برضاناىءومىلاانيح واذ عنصااع سمواىلعلو رمملاب تي

 كد #8 كلاسم اهني أق رف سةعىئاراصو قافناف برعضف ىا 7 قلفنا وف ليثلا

 لك اهبادش ىف اولخدف هرقل ف5 اكل تفتحلا ليجلاك ه# مظعلا دوالاك ق

 "0 نوءرف # نيرخ الامن #3 انمرقو ه6 انفازاو بش

 . 5 . ع 1

 ةنسحلا مهسلاعو مهلاومأو نودعلا ل مم 0 مهانَح ندع 5 | ىنعملاو بهذ

 هي 6 لمئارساىتب اهانثروأو 9 انفصواكىأ « كلذكإ
 نمهموقو نوعرفل ناك ام عيجم هاء أف هم تكنو ,ةكالهدعب رصصممىلا لكاف أ

 ىسوم هموقو نوعرف 00 0 مهوءماف أف يفك نك امالاو لاوقأ

 0 الباقتىأ © ناءتلا ىءارت الف 9 امن مءاضاوهو سك مثلا قورشت قو هاختا

 نوعر 0 00 ىأ * نوكردملاب| ىسوم باعحأ لاق 92 هيحاص قيرف لك

 ىأ الك هايا ىلاعت هللادعوب هتقثل ىموم ىتعي ه6 لاق 0 مهبانل ةقاطالو هموق

 ىسومىلا ايحواذ اه ةامحلا قيرطلع قاديعأ 4 نيديسبر ىمذا ل نكد

 ةعطق ى 4 قرف لك ناكف ف قكناف هد رشق ىأ هك قافناف ر علا كاصعي برضا

 جاه رمل ا ىلا ةعم ع نمو ىسوم ىينأا لبق ه6 ميظعلا #9 للا ىأ ي دوططلاك ل ءالاز
 نوءرف انيشءدقف تمانب ١ هللا ملك اب هدي لاركلاك جوع ىمرار علا راصف 7

 لاقو هتبادرفاح ىراوبال ءاملاعشوي ضاختف انهه ىسوملاق انماما رحلاو ادد
 دب زلا راط تح هما ةكيصق ةسر ةمكت انههلاق 5 هللا ماك اب هناعا مكبىذ

 7 ردش إف كلذ لدم نوعنصي موقلا بهذو ءانلاق تانر راق ردا هشام للل

 هنرمضف رز محلا كاصمب ترش هلأ 0 منصإ فر 2 ىسوم َك .ُ

 9 هديلالو يوتا , «ن رخآلامم انفاذأو م مل هسرف ىلع مقاو لحرلا اذاف قلفنا

 ىأ فوذع ًاذتمربخهناىل 1ع عفرلاو ه انفصو اا كلذ لدم

 مهول ) مهوءباف )مهلاومأو مهرايد اوددنأو اوعحر نعل اوربعا 0 ء( ل

 اهعواطوهو س مثلا قورش ) ءا 0 م ته هو تك - ةاة

 وو ود كرذا يأ

 عولط تقودموتو ىسوم
 عانس اكملف 7 سس

 ثيم الباقتىأ ( ناعما
 قيرف طع

 طرقااولمئارساوم.دارملاو

 ان دو با_أ لاق )

 نأ برق 8 نود

 رحلاانماماو انودع انقل

 مالسلا هلع ىسوم (لاق )

 ( الك ) ءايا هللادعوب ةقث

 135 كم

 نظلا ءو سنع اوعدسرا

 نأ موك رش ن

 ىبر ) صفح ىعم ( ىبم
 قديس 1 ) نيديس

 ةايعلا قيرط

 ا للاب

 مهرارضاو

 بوق# ءايلاب ىدرء_س

 نا ىمو-هملا انيحواف )

 ) رعلا كا_صعب برضا

 لكلانأ مزلقلا (ىأ
 كرفت ىلا( قيطان)
 رقع ىنثاراصف قشناو قافلات

 طاسالا ددع ىلع اقرف

 ءز>ىأ(قرفلكن اكف )
 (ميظماا دوطلاك )هنمقرفت

 ءامعلاىف داطنملا لاك

 قافناثيح ( مئانفازأو)
 موق (نبر خ ًالال رمل

 ىباصعن رع لعق اثيذك) )

 0 (ناءتحا)رهظ(ىءارتالف ١ سهلا ع ولط 24 ء(نيقرسشم مهوءبتاذ) هك اله كعب ا نسا 2 : ىنعل (اهان

 فر ع نا زانوكرسالاةح( الك) ىسوم( لاق) ىسوهايأت وكرداىأ ( نوكردملانا ىموم باعضتأ ل | )نو عرف عجل

 قشناف ( قلفناف ) برضف ( رحلادلاصعب برضان را قسوم ىلا انج وأف ) .قيرطلا ىلا يدعو نيم خلا )نب

 (نر ال فانز ميظعلا ليلك( ميظملادوطلاك ) قيرط لك (قرف لكناكف)ا-ةيرط رسفعاتا هك



 ١ ءالؤهنا ١ لَك اوعيحا 15 9 نيا أ

 ١ ىذا ةمالسلا عجراتخاو اليلق هنه ب زح لكل مج ليلقلا عج مث فصولابالءاق مهلعح مث ةلقلا ىلع لادلا
 0 000 اولكر 0 موقل 12 ااعاو مهبل :اعمقوت الل و م6 ىل !ام ال مهتاقل 1 !ءأيدما أ ةاقال تأ - ذلا ةلقلاب دا

 لا م كاملا. رمق كوءعم نمةرثكل ١ افلا

 الاعنأ نولعش م ىأ

 انرودص قيضتو ا_:ظفت

 أن رمصم نم مهح و رخ ىهو

 مهلتقو ا:ئءاح مهاجو

 مهريغو ىفوكو ىباش

 هردحدد#ىذلا رذاداو

 حالسلاىف ' ىدؤملا لقو

 ارد> كلذ لعش امعاو

 اطا_حاو

 طظقتلا اس داع نمموق نحو

 ىنعإ ةل

 مزألا لامعتساو رذحلاو

 انيلع ج رخاذاذ رومالاىف

 مسح ىلا اعراكي جراخ

 ريذاعم هدهو هداسق

 نادملا لهأ ىلاابم رذتعا
 روتفلا وزحملا هن ظيالثل

 (تانج نم هانحر خاف )

 رانأو( نويعو ) نيتاسب

 لاؤءاو(زوتكو ) ةيراح

 ةضفلاو بهذلا نمةرهاظ

 مهنال ازونك اها_ممو

 هللا ةعاط ىف اهنهنوقتفنال
 لزنمو ( ما-ةمو ) ىلاعت

 +! ىهب ( ير (

 امهةعهللا ىخر سايعنب |

 ةمذرسشل) ىسوم باحصأ

 نعو
ًّ 

 هذلابإ) هان كا0) فال إبن ودمدوك ل[ نورئام عب .+اناو)انودرحأذ وضخ (نواطاغانا.«ناو)ةليلقةثف(نو ولملق

 ةحسج لاح( عمرك مق لاوغأ انو هال عام (نويعو)نيتا سب( تانح نم

 ا د
 1 كلا

 ١ هناو 8 لياق مهنم 0 طابسا مهنا رابتعاب نوليلقو عسطقتو ىلبامل |

 ل لامعتساو ا

 رقوءاردح ل عش |

 :ةا> ناب 3 مهانحر خاؤ 0 مههاس> | ىف ٌ رادح بحوب 0 ناذ حالسلاو مان وا أ

 : ) اك ماقمو نود نوبعو وتانحْن م ف ديلع مهتلمحن بسلا اذهب ع ثح عاد |

 نللاو ديشلا لراتلا نع"

 آلا تناك ريفتا لهأ لاق« ن نواملق ةهذرسشلءال ؤه ناو لا 0

 او نوعرف باج ددع ىصخالو املأ يعم ماس رق كك | تفل د وة 2 أ

0 7 

 اب هركذ ةللقلا ةفئاطلا ةمذرسشلاو ( نول لق ةمؤرش

 لفتاع ماو ) فا
 هتك 1

 نالا ع :_ع<73”ىة رم ةعساوناك ( مشع عساتلاز

 ره ل
 مث ل

 رخا هنأ همت دأ هدون> ىل ١١ ةاضالاب افلا نيه._سو ةئاجد اوناكو مهاقت_سا

 | ” لوقلاةدارا ىلع 1 ا 3 0 00 ال | 0

 ذارش ب ون اهنم و ةللاقلا ةقناعاطلا) مذ رثعلا و كل ةكاعتسا | هماندعم كنك

 ذم | ان داعم عيمحاناو #« نورذخ عيجلاناو 9 انظغيام نولعافل # نوظناغا

 قمح * ىملا مث مهتكوش نم مهعابنا عنعام مدعىلا الواراشا رومالا ىف مز

 الدب ردتعاو هيلعاثح مناشف ظقبتلا بوحوو مهتوادع طرفنم هيلا وعدن
 الاوزورذاحنوفوكلاو ناوكدن.| ًارقوههناطاسرسكيام هب نظي اليك نئادملا لها
 :اًكاذنال رذملانم اضياوهو حالسلا ىف ىدؤملا رذاخلالبقو ددهتلل ىناثلاو تانثال

 0 لاق ءايوقاىا لادلاب نورداح “ى

 رداحوهو اهضغب نمدضغباو * همأ لحانم ءوسلا ىصلا بحا

 ةيهلا

 1 نيتسلاقوفو نيرشعلان رود ودعي ل لتاقم كفل ةئاعح نوعرف مهالق نذلا

 اهذو ان راكب أ مهلتقو انف مهتفلاخم انوبضغأ مهنا ىفعل بضغلا طظعلا 3 نوظظاغلانل ْ

 نم ,هجورخو اهوراعتساىتلا انااوماب |
 ليقو حالسلا ن اك ءاذآو ا نورذاح 1 مهر ش ند نوفاخ |

 ةاخالا هاقاتال ىذلارذحلاو حالسلا لمحت سلتا! نم قيقعلاب نآلا كرذ ىذلا

 اف لبتلا ىناحىف ةدتمم نيتاسلا تناكلق <

 امسو ةضفلاو بهذلانم ةرهاظلا لاومالا ىنعي زونكو 0 ةيراحر اهنأو نويع |

 0 ف دن 10 َْئ 1 مللام لكو اهنم هللا ق> دؤوب مل هالازودكا

 1 لك قدعو :قيتع سرف نا اء لكم الغ فاأ ةئاعامت نوعرفاناك لبق ارهاظ

 "5 - 3 لبق نسح سام أ 6 ميرك ماقمو و م ىلاعت هللالاق بهذ

 5 هيدت نيب عضو هرب رس ىلبع دعقاذا ناك هنا لبقو مهل تناكىتلا ءاسؤرلاو ءاسمالا ظ

 بول ابدا ةب ةنقأ مايلعو املا هموقنم فا رشالا اهيلع ن

 نوبعو تانج نم مهانجرخاؤ ف أ

 د
0 

 سا تهذع نم ىءر ,



 ممطنأت ا نويلقتمان رملاانا) ان ءلعوأ كلذفىأف وذعال ربخ ور رضال (ريضالا ولاة ) ناءالا ىف مه وعبد الثا ةماعلا بيه
 مظعاانا لب كلذ ىفانيلعر رضالودار 1 وعرفةبعر نه وأدهشملالهأن م(نينمؤملالوا )انكن ال( انك ًانااطخاشلا

 ببسب انيرلا بالقنالانمانادبالدنا هباندعوتتاه# !:ءاع ريضالوأ اياطاناريغكتا نم هللادحولهيلعربضلا فانا لضا
 هنرفغم ىف عمطبن :رمبالقناانبر ىلا 'ا:.لقنا انتلتق نا كنا كلتقىف انيلع ريضو | اعاحزاو ناس ارا لكلا ثوللا |

 ردا لاطاوبو ( نبأ نأ « ءارعشلاة رولا سون كاان ناعالا #[ خا/» زهمح ىلا قيسلا نمانقز راملهتج

 ىب ( ىدابعب ) ىزاح
 هداسبع مها و لا رس

 الام 17 اد كيش مما اذ

 ناعانم نينس دعب اذهو

 0 مكنا ) ةرحملا

 للعدموقو نوعرف مكب

 نوعرف عامتابءارسالابسمالا
 انا ىف مهرانآ هدون>و

 مهسعأو كسمأ يبد تيل

 قحعوعش واومدقتتنا ىلع
 مكلخ دماولخدب

 0 ناف هلا 5 . نويلقتماشسر ىل اانا كلذ فانءلعررضال ه4 ريالا ولاق لي 4

 أ كلتقو توملا بابسا نم تبدس وأ ىلاعت هللا نم برقلاو باول ب> وم بون دلل ادع

 نع *«نينمؤملال واف انكنال  انكنااناياط+اش رانل رفغي نا عمطأ انو اهاحراو اب

 ١ ةمدقتملا ةلعال ليلعت وا ريضلا ىفثل نان لياعت ىنعملا ىف ةلاو دهشملالهانموان وعرف

 ١ «سابلدملاةقبرطىلعوا ةماملاب ةقثلا مدعو سفنلا مضها ظرشلا ىلع انك نا 'ى
 () كمي كلذو 9 ىدايعب رسانا ىسوهمىلا انمحواو 00 و زب داق كلا تاسح

 اوتعالا اودنزب قى تايآلا مه ١ رهظيو قحلا ىلا مهوعدب 0م هرهظا نيب ماقا نب

 ”ىوقو» عرس نم فاالا ا كب سان | عفانو ريثك نءاأرق دو « اد

 ساللا ةللع وهو هدون>و نوعرف مكعب » نوءنتم مكنا #3 ريسلا نم َّ

 مكنوكر دبال ثيحم ميلع مدقت ركل ناك نيعص» كوعبتا اذاىتح مهبرساىا ءارع

 007 نولخ د. 3 را نوت نيد را ىلع نولوكل رمل ىلا كلر

 لكىف ةلمللا كلتىق تام 4 نب رشاح ناادملاو »د مها رسب ربخ ا نيح هب نوع رف سرا هر 5

 اولغتشاؤدلو مهثوسب نمت. ١ ريصنو باقنانال اين :دلا قانلاشي اهف انئيلع ررضالىأ * نوبلقنمانير ىلا اناريضالا
 "نئيدو» 6. ردى مهن وع ' ««اناياطخام 6 ! رفشين عمنا او مهلوةوهو هلارفغنيام وم نينمؤمةرخ لاى ان

 ىلاعتهللانا ىورو هموم 7 اعنامز لأ نم ىأو# نينمؤملالوأا انك ب نالئأ 9 نأ 0 رعسلاو رفكأل

 عجاذا ىدموم ىلا كولا كات وأو 0 كلا هلوق دع عملا كلذ رو نيذلاةعاجلا نم ْىَأ نينمؤملا

 مادا لك لجارسا ىاأ جورملا نيبو مكنييا واول هموقو نوعرف مكعبت ىأ 4 مكنا ىدابعب رسا نأ ى
 ءادجلا حد امتد ق تام | ١ دالوأاوحذا مثتب تان امأةيرأ لها لكلا |رسا ىب مجانأ ىسوه ىلاهللا جوأ

 ل اهدنا ونوضاو مهسفنأ نم نوعرت لا راكب أ لتقتو 0 الملا سع اس ىناف مكباوبأ ىلعامامدب اوبرضافنأب

 نأ كدا 1 ا قاف |

 مد هدأب ىلع اتيياولخسال

 طرقا راكبا ل تش مهم اسو

 هناؤ اريطف ازبخ ارنا

 هلا ىورو مهكلهانرحلا

 ىدايعب رسأ مثيركل عرس هناذ ,اريطف ازيخ اوزيخامث مدهنأب للعاتي اول خدسالنا مه م

 ْ نوعر 6 موقل اولاق ىسوم موةنامثىسوم كلذ لعفف 1-2 اكيناف رنا ىلا ىهش 1

 الف رحل ةهج ىلا لوللا ىلاومالا كل اوجر ْمثمهيلح مهتماو راع سانا ديعةلدلا هذه ىف

 ا انلاومأ رد انسفنأن م آ راكب أ اولتق ةكموقو ىدسوم لعاذه لاق كلذ وعرف 1
 ىداب هب رسا مث مكل 0 | تناكلبق شدخلا نورد كراء نعل 4 نراك نءادملاف نوعر 0 لسراف

 كرت ف رمعلا ىلا يا |

 نعزي لطراف 0
 ( نيرشاح نئادملا ف 1

 (نوبلقئمانير ىلا انا ) ايندلاىفاش عئصتام ةرخآلا ىف ( عي 0! اخ واق ) انرضيال( ريضالاو راق) رضا
 ىسوع ( نينمؤملا لوأ ) انكنأب (انكنأ) انكرش ( اناياطخانبر انلرفذينأ ) وجرن(عمطنانا) هباوثىلاو هللا ىلاذو
 هموقو نوعرف مككر د. (نوءبتم مكلا) ليا رسسا ىنب نم كب نمآ ن ماذا قداشب ليدأ نأ ( ىداسترسانأ ىموه اك
 ( نبرشاح نئادملافنوعءرفلا

 ْ لللا هموقو ىسوم رم نوعرف لسرانةيرق تلأرفع قثاو حم تان

 0 : : 3 .: 50 ١
 ا م دود كلم تلا قام ل ل1 نوعرف 0 هتايجول
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١ 



 نا ن 8 0 مهلابح اوقلاف ) هتيقاع نورت فوسف رحمسلانم ( نوقتلم مثأ اماوقلأ 5 مهل اق )ءازملاو

 لا نحت نو-عرف ةزءباو ءاقو ) اصعلا اذكو املأ ن يع. سو نيثبا لام ا كا هو اصع با انيعي اا

 وباشام (نوكمأبام ) عاتب ( فقلت ىهاذاف هاصع ىسوم قلاف ) ةيلهاجلا ناكأأ نه وهو هنوقوهتزعب اومن

 ا معو ملا نوا_خو له 107+ هنوروزبو « سقععساتلاءز ا مهر هتقرقحو ههدحو

 يس سس حس ع د جس ماعم 0 ةروحلا د 0

 0 رب ء(ندحاس

 2 قيرطب ءاقلالاب

 0 0 هنال

 اودمسام 3 2 مءالو
 اولاق )اوقاأ ماك اوراص

 نع ( نيملاعلا برب انمآ

 |[ اودع أ

 وقلا ىمو» ملأ لاق © ن وح اهو رسسكلاب عن ىرفو 0 ندعو 527 م هيضتشام ا

 درب ملو نيقلملا نع لوكا اماو قات نااما " اولاقامد- ع« أ 7 نوقام مئاام

 0 اراهظا ىلا هب السوت ةلاعال ء ولعافم هام مدش ىف نذالالب ه.ولاو ري مسلاب مده سحأ ا

 3 3| 3 نوباافلا نوهل انا 1 0 ةزعب اولاقو مهيصعو مهل اح اولا 0

 ] ندكعام ىصقاب مهناالو مهسفن | مهداقتعءا ل رغل مهل ةيلغلا نا ىلعهت زعب ا

 7 0 صفح 1 ردو 2 7 فققاث ىه اذا هأضع ىسدوم لاف 6# ار عملا ند

 !ايد راف مهريوز و مهيب و دهحو نع هنوءلقبام # نوئفايام وف فرفححلاب

 انبدجاس ة رحمسلا قلأف 98 ةغاابم هب كوفأملل ةيمستمهكفاوا ىبست تايح اهنا مهصعو
 - * قيوزتو هنوع رود كل تع نأ ىلع لياد 5 معسأ اي ىتأتنال دلما نق ب مولع

 3 5 اشيل ءاقلالاب نور ع لد اعاو عنان 0 لكف رتلازاو هلذقيقحال ع

 | او-رطف اوذحلا مهناكف مهسفنا اوكلامت مل اوأرام اوأرامل مهنا ىلع لدَو ظ
 1 ١ 6 نيملاعلا برب انآ ولت قيفوتلانه مهلو> اع مهاقلا ىلاعت 8 20 |

 دوت لادنا 6 نورهو ىسوم برإ دق رامضاب لاعوأ لاقشالا لد قلا ن

 نم لاق » امهيدبا ىلع ءارجاام مهناعال بجوملا نا ىلع راعشالاو ملا مث

 ]ع كلذلو ”ىش نود أش كلف < رمل مكلعىذلا كريبكل هنامكل نذآ نا لبق |
 عءاونمآ م ١ اودقتع الك ةموقع سيلتلا هيدارا هيلع ماطاوتو 7 مكعدا اوفوا ا

 صأ هنع هللا ىض ردم ركع
 3 ع

 ءادهش أوسم او ةروع»

 ( نورهو ىسوم بر)

 ىعدت' ناك .نوءرف نآل

 هولزه نا اوداراذةسويرلا
 مدس نوءرف نا ليقو

 ال نيتزما متمأأ حورو ركبو داو قاكلاو زج رقد قحرومثو ةدبسإ 6 || ابر ازا مالا أذل قا لاق
 لاق ) نورهو ىسوم

 00 ل 5 لق هل متنمآ نيمجا كبدصأ الو فالخ نم ركاج داوم كيد ع نءطق ال هلؤقو هن من :اعفام لانو 6# نو

 ءذلا مريبكل هلا ) كلش
 مالا رب (ربسلا ىلع

 قوس ) كه ررعأ لع

 أ طظعب ىأ © نوعزف ةزءب اولاقو مهصعو مهلاب>اوقلافد دوةام مت اماوقلا ىسو» 0

 -ونءهنولشامىأ#«ن نا تا ىهاذاف٠ اصعىسوم قلاف نويلاغلان رمان اف نوعرف

 معو مهل أح ع نههومرام كت دانا وذي >2 ثار ام ىسوح وا لق هه نوعا 4 هتءرقح و ا

 انأرالم ما لق 3 نبدح اسرع -» !| لاذ 2 ا تت هاذا ىسوماهذخأ |

 ولا 00 نسال اورخ ناا ,كلاغ :ملمثرحمسا سيل هنا اولع ره-لادح زواج |
 ع متلمفام ل لابو ( 0

 مكيرد | نءطق 5ل) لاَعف حرص

 نع ء(فالخن 0 بأ

 5 رهظ فا لجأ

 1 000 و كومار اواقالاو ك نورهو يمول بر نلأعلا براتنآ

 ا ىذلا ؟رييكل هناركل نذآ نا لبق هلمثنمآ لاق #9 هلزع اوداراف ةسوبرلا ىعدب ناك |

 ١ ادنعولا كلذ نيب مث ديدش ديدمو قئطم ديعوديف 4 نوآلع فوساف ر 0 3 ا

 ل كا ار نرخ 31خ نمر 7 نيمجا مكتبلصألو فالخ نممكلجراو مكيدبا نعطق الب لاقف |
 (ياولاق ر) ةرح لا ىنعي (اولاقو) اصع نيءسونيتءاوالم مح نيءبسو نينا( ميصع رولا انوا : متن أام وةاأ )ةرحمسلل

 ' | اوفأم ( نوكفأيام ) قلت ( فقلت رهاذاف هاصعب يسوم قلأف ) ىمو# ىلع ( نوبلالا َنَكلانانوعر 58 ةمتع ( هل
 واق ) هللا نمهنأ اولع يصعو ,هاابح تبهذامل اوقلأ مهناك مهد و ةعرس نهاو دهم (نبدجاسةرخ#لا ى قلأف ) رححملا
 َط (مكنذآ نالق) هن مقدس(. ةنمآ )ن وعرف( لالش رلنرزاا واق نونعتىايا نوعرف مهل لاق( نيام بون
 |(فالخ نم كلج رأو, يدب |نعطق 0 ب لمفأ اذام (نولعت قودلفر ملا كلعىذلا) ملا( كلاس اذ

 : ىلع (نيمحأ كتباص الو)ىرسدلا ل-جرلاو ىن هل



 مهاعح 3 مههلاوهوهديبعةعزن مهني ذلادهوةسماؤي قفط انوخدصئارفتدءتراو ةموبرلا ايربكهيبكتم 0 طول

 اير( نر تل لاذ نناو )ةنتفلا ع نك ا تغابتالوامهسارخأ( اخأودحرأواولاق) ارومأمهسفنو نيب
 ةطاحالا ةملكب اًؤاحت ( ملع راه“ لكب كونأ أ مهاوق ملع رحاسلادهنانوءرف لوق اوضراعوةرحم“لا نور

 ئدلاتقول| هلال خضلا تقوهتاقمو ةنيزلاءوبئأ ( مولع: مون تاق ردا عمجت) هقلقضءب اونكسل ةغااملا هك

 ه.,تقوام تاقيملاو ىح سانلا رسم# ناو ةئزلا مون مدعوم ىلاعآ هلوقىفةنزلامون نم مالسا اهءلع ىموه مهل

 عاقجالا ىف ,هاءاط,ةساوهو اوءة>١ ىأ( نودمتع متن له ساتاليقو)مءارحالاتقاومدنمو ناكم وأ نامز نمددح

 الوىدوءاويلغىا(نيبلاغاا 4 ءا ريتتلاةراوبس# قالك الميد ءا/١ ]م- (ةرهسلا عشاانلعل) مهلا عت-اهنمدأر

 سيلودهش دق ىسود عش يس يري ير ل ري

 اعاوةرححسلا عاربا مهض سع

 اوه. النا ىلكلا ضرغلا

 5 ىمومع نءمهريقتو ,هراغ 1 لا ةساّو 0 علا ف ه2 و رلا ىوعدنع هطح 3

 اره صحا رخاىا 43 ءاخاودحر دا ولاق 0 كلم لع هن هكا دسأو هروهظ ن ع راما

 أ

1 
 قاسم مالكا || وقاسسف ىس وه أ لوب م هرم 0 ِ 2 ا كرت 8 هر معلا نو ةح اط 5 اما ناادملاف ثعباو © امهسبحا لبقو
 ملمهوعبتااذا منال ةيانكلا ورع واو قانكلاو سعاع نا اهلاماو نقلا اذه هيلع اولضفيل 5 م اع راخملا 9

 111 نا هما ودك 1ْ موب تاعاس نه هبتقوامل © مولعممون تاقمل ةرحمدلا عمجن 5و 0 ىرقو
 | ولاَ ةرمحلا ءاح 18 ١ ءاط.تساهبف 0 نو مناله سانثلل لق قو 8 ص ةطز زلاموب نم ىيضلا تقووهر زر

 | ل ال ى أ نوعرتل | ارش يأ لوقكسملا مهتردابم ىلع اح عاقجالا ف مهل 1
 (من لاق نيبلاغلا نكئانكنا
 [تيفاو لع نينلا ربثكيو
 نأ اذا مكناو را نافل

 رفلات ىأ ( نبي رقملا

 بجا رع

 ظ قا 0 نوعاخا بر ديع 3 عال: ةحاد راطد ثعاب تناله

 ْ م انلما # نيبلاغاا ره اوناك نا ةريخسلا عب 5 ” نم اعيرس ائياا امهدحلا ثعبا 1

 اوعش د نأ ىلصالا مار 0 ةيلغلارامت ءاب ىجرتلاواوب لعن أ مهنبدف .

 ىدنع را اوعبشمل مهودبنأ اذا مهنال ةيانكلا قادم مالكلا اهِثاَسف 55 عسل | رعت الىموم

6 

 ل كلذ 2 نونوكتو

 اكل ىننع نورقلا

 م لاق نينلاتغلا نحن انكنا از - ال انل نثأ نوءرفل اولاق ةرحمتلا ءاح امل و ىلإ 5

 ىلع اذاذ اوبلغنا هيلع ةدايز هدنع ةبرقلاو :رحالامها 2 0 اذا مكتاو :

 نم لوأ نونوكتف ءالاو | # ملع راحه“ لكب د كوتأ,نءر ا اح نئادملا ف ثدباوؤ ءاخ اومرخاىا# ءاخأو هجر أ ولالا

 نم رخآو ىلع لخدب
 نب امهاوق ناكاملو جرخم
 ءاز> ىنعم ىف ارحال انا

 هسلع همئالدآ طرشلا

 نمل اذا مكنا هلوق ناكو

 هيلع افو_طعه نسيرقملا

 ناك فا راق" اذ :تلخد |
 باوخلان :مةيضتق ىذلا

 ها ةهش ساتاا كتلكعد هتاتقناكناف لعشال اولاققىسوملتقدارأن وعرفنأ ق

 ع 2 5 2 ا

 هي ىلاعت هلو ت6 ةيعح كياعدإ ترث الو هوهواةياةرحم“ هلءجاوهرخآ نكلو
 ةنسلا نم موبلوأ ىف تدسلا موب كلذ قفاو ساب ,ءنبالاقةشزلاموب مي مواسم ون تاني 1

 نملو ناشرفلا لءغام اورظت :ىأ  نوعمتش مث : امله ناك يه زورينلاوهو
 ىموهةرتلاب دارأل بق ىسومل # نيبلاغلا رهاوتكيا : ةرحسلا ميشانلعا وم ةيلغاا نوكت

 اردال انل نأ نوعرفلاولاق ةرهتشلاءاجإ ! و ءازهتسالا ةقرطىلع كلذاولاقو نورهو ,

 نا |

 ْ م
 قذاح(ملع) رحاس(راحمس ل كب كوتأي)ط ا ضال تا 0 ناش قتسأل) م تال د(ماأو زا 3
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 ءازلا كلذ و: ىزاحتن راب

 نيدمه ىلا / منه ثروقت) 1

 ةدابه نأ ( تحان) |
 هد 2و د نياهاَث إنه 4 نيلاس

 دقن 0 2 ( 31 ةقبملاو لها ىلوالعق نيلع امان م ىنءملاو

 كلا هندارا هبال زكولا هيلا 01 نيلهاذلا وأ هلتق روع م هبال نيئطخلا

 انا أك يتلعف لاق 0 مهند َّق 3 اوناك نذلان 7 وأ ةقلا ايهم لع داع مل

 نمؤم هل لاق نيح كلذو

 ل1 نأ دكت كلان
 0 7 ا ءدعام لع رك م هدوم ىف ادق هءدح وام كلذ ال واد ر## نيلسرملا نم ل : ,> ان كولا قما كب نو 31 . 2 0 مكفخ ا مكنم تر رفف قفاه دحا لضتنا هلوةنم نيسا

 كتل عبلا 0 العو ول 1 نك هن لب 5 اوعدوف حداق ريع اقدص ناك هبال هدر جرت 1و ةيعتلا ,

 هلسر ةلج نم (نيلشزرملا ا هدعقو لما رسا يب كديعت ةقيقملا ّى ىهوااز ١ ,هاظ اهب ىلع 0 ةىعل ةيندل 0 د ذاصلاو ]ا 20 >و) ةلالضلاو 1 ىأ 4 لدازسا تديعزا ىلع اهنع هرعت قللت وق ل اتفاهنءامسمهنوكل ةمقن َدَعسع 0
 0 زد! ردقم أ لدقو كتيب رى ىلوصحو كنلا ىعوقوىف بيس م 4ناف 1

 ناىلع 5 قوعل كلثو 0( 1

 0 00 تديع :

 هع رتلاب هيلع هنانّتما ىلع

 ريح هنأ لع عفرلا تديعزنا لعو "لاى وىلع 2 ءاويعت كلت واىار

 كانع " ناسا 3 لق 2و اهفدحم بصتلا 5 ايلا 1 2 0 ةىعل لدي وأ ف

 نا ىاو هلصأ نم هللعاذ 1 اهنع ةعأ المار ا يب كدت ىنعملاو اهنام 7 تديع ناو ةويهبم ءادتشل ع

 ةمقن اهنال ةمءن ىمست || رارفااو فولاو هدحوهنءتناك ةنملانالهلبق اي :ثمجو اهنك ىف باطخلادحو اه اهنعىف --
 هماعن |ةقيقح ناني ثيح 1 انيبف انه تاتق ا ف ف انف كا 35 ر لوش ى ةءرت قو ىمعنل نبدحا

 ام

0 

 1 هك ني انك نعأ 1 واذا املعف 00 ىسدموم ىنعي © لاقل هتمهلاو نوع رش ني رفاكلا :

 مهكرتواو هلييرتو هدنع |[ هحاو ىلعال بيدأتلاه>و ىلع ةَز ءر ولا لعفن ال هلق نى | ىذا كلذ ناب نيلهاجطلا

 نال ياسا يديم اعل كر با دك نورنا 00 ماع 0 نع ا مهو ادعت ؛ت
 00 معو ةوبنلا لتقأل ءابنالا ىلع زئاح ريغ رفكلا نالوا

 ا ا هئانأ ا

 حط م هنن دوو مهدي

 دورا نات ءاو انابرل .٠ . ع
 هم وق دييعل ىس وم ىلع نئما

 ع
 هيونأ رد نم هحارخاو

 ىلا ىأم تو ,غف ف نيئطخشلا ن ف ليقو تاو هار ط١ نع نيلاضلان ءليقوا

 / نم 0 مهفلاو معلا ليقو ةوبنلا دب #« اركحىبر ىلبهوف ركفخلا
 | اهدع ل 9 اديبع ءمهتذذغاىأ لب كاس و تدع نأ ىلع امع 3 نيعل كلتو زا

 ١ ةديعاسا مو لَ انرسا ناكل لتقاسم م مو هاير ثدح 4 لع هئم قيل

 ١ قلل لالا تل عزا لاربع عن كلنوذي 5 ١ 0 لا رساىج ع

 ماهفتسالا قيرط ىلع ةيعن تاتا هب الا عمور راكتألا 1ك رطىلعو وه لو ىنديعت

 ةعسر ن.هللادبع د6 لاقاك فاالا 1

 مهديبعتو تققح اذا

 اديبع مهذاخناو مهليادنو

 ا-مءىف ريمكلا دحوو

 مكفخو يق جر تدعو |

 1 وكمل .ارفلاو فوخلان رال |

 كتوديبعتلااذكودحوهنفنانتمالاامأو كواتقب ١ ك.نورعغاي 0 "لا ناد ول ادب تشن نعول هئام٠ نمو هنم ن نكلو#“

 لئارسا ب كديست ىئارمارت نام كنلع عفرلا تدبعنا لحمو اهريسفتالا ىهامىردال ةمرسءاعنش ةلصخ ىل

 ىلع (مكتفخال مكنم ) تبرهف (تررفف) ىلع كتمهنب.نيلهاجلا نم (نيلاضا | نم ان واذااهنلعف 2 ىشرود (لق)تعام

 اهمع) ةممنمده( ةمعن كلتو) كموقىلاوكيلا ( نيلسرملا نم ىنامحو ) ةوينو الع وامهف (اكحوب در ىلبهوف)ل 3

 لمار سا ىن)تديعتساناب (تديعنأ )ل غذلافحرك ديالو نول



 لسرملا ىنمعةلءدفةلاسرلا

 أدحاويلو بامباك 43 مح ةدحاوذع رش را عش ااءز 1 ىللعامهتاشاوامهداحن الاممالو

 ئأ ىنمع 0 أذ 0 انم
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 لول رالا
0 

 نبا م اويهد

 ىعملو هر ران .

 || ىتعمفقو لاس

 نا نأ اونلا لاق ىح 08

 ااا انهه

 هن 006 لاق يملا || بر

 هيلاايداق هئم كعك انلعل

 نوعرف فرعق ةلانسرلا

 1 اة كلذ 5 1

 اغار.( ذل و انف كير

 ( الاَتَف نوعرف اماذ فذح

 ىصلا دياولاو اراصتخا

 | (نينس كرعنم انيفتثباو)
 تاعفو) ةنس نيثالث لبق

 اذا ضرعف ىطبقلا لتق

 ا! ل وسر ا عز

4 

 ٍإ

| 

| 

 اذ 9 مأشلاىلا انم» اويهش مهل دارملاو لوقلا ىنمم نوملا لاسرالاىنمم '

 َ 3 م - - 5# ]|
 مف ثمل ليق 7 لياس كرع ع انف تتملو زد ةدالولا نم هنرقل هد ىبك

3 

 |( (ن.رفاكلا نمتنا وزاكلم ناك

 قر زامخح تانق 9 ثء.ح قمح

 اع 0 1

 ءارتفا اذهو ارفك ىلإ ويسل

 ىذا اند ىل

 نم مو عد هكد د 3 حم , هيلع هنم ل .

 مهل 5 الا

 انعم ل

1 0 ١ 5 

 ا انف ر لأ لاق) ىسومىلان وعرق ,ظاف

 ١! سفنلاتلتق ( تاءفىنا|كنلءف تلعفو ): ةئنس

 "انهم نوعر 8 لاف باونلا ل لوخدلاق 9 كا امنهلا نذؤي ل 6 نوعر ١

 00 نينا ١ ا 4 نيس كوع قدءانف تقلد را ىأ# اديلو اننف |

 ىلا كتلعف |

 سكلا كتلعف رق و هجيعت دلع :

 ل ا ىيباذوم لسراَنأ » 3 نيملاعابر ل لوسر | ا لك نق و دحاو

 ةدالولا نم ءهدهع ترقل

 كانيب رف اريغص نكت لأ ىأ

 اولا 3 فخدولا ىفىوةسفةلاسرلا ىنمع انهلعحوهتينأ ندد ن 0 ف

 ف ةلاسرلاو للسزملا ١ نسب هارت هناق هب بفصو رديصم هناللوسرلادرفا

0-0 
 .لوسرب 0 7 رسدسإ + مم تهفام ٍنوشاو هلأ بدك دقل

 2 ضر ا الوق ىلا 7 لا 020 اىنبانعدللسرانأ و ولكن راد | أ

 11 مولا ءاحالوأ 4 00 ٠ ا :كلذلو

 .اوو# انلزنمىف 6 انيف كد 3 ف كلذ هلالاقف هانثآام دعب ئسوم نوعرق

 !اذعب ل مث نيثالث هلباىلا مهوعدب مهلا داع مث نين.س رسشع نيدم ىلا جرخ م

 دعب هاي امظعم هد هيو ىطرقلا لتقىنمي # تاعف ىِتلا كتلعف تاءفوإ# نيس |

 © ن رفاكلا نمتناوإ# زكولابةلتق تناك < اهنال

 عثياعي ناك مالسلاهشع نافنز هلا مهرفكت نع 012 لتكىلا تدع قدح

 ' 10 : انهلهحودتينأ نم 3 نكي ل كر ىنعع مث هلعحت لاش /| ىنءعو للاسر ىلا

 85 ةلاسراوذاا ا ةمثلا 6 دحا يأ ولاد, فمطواذا دف ةئودنلا هك

 3 لوسرب طر ال ىذب 0 0 تهفام نوشاو هلا بذكد قل

 ذاك اراصق ةو>الاو راو ةلاسرلا ىف ام«ةافنال امها لقو لاَ رب ىأ

 ِ نوعرد ا ونال سر ل !اانءم مهقلطأو همهاخ 7 امعب رأ ل 2

 5 ا هر ةلاسرت ىسوم قاطناف افلأ نيئثالثو فاأ ةئاّقس تقولا كلذوف اوناكو

 وم ةبج هيلعورصم ىلاعحر ىسوه نا ةصقلاىفو # كلدب هربخاف اهبنوراهو
 01 أودت راد لخدقءدازةيفو اصعلا سأرىف قلعم لتكملاو هاصع هدىفو

 تجر خف ىلاعت هتلاىلا نوعرفوعدتكيلا لسرأو نوعرفىلا ىناسرأ دق هللانا
 وعل عنتع إف كلتق هيا|تبهذ اذاف كلتقيل كنلطي نوعرفنا تلاقو تحاصف

 7 تالي نم اولقو نوداوبلا عزفف بابلا اقدف لدالاب كلذو نوعرفباىلا ابهذو

 00 نا لاق و نوعءرف ىلا باوباا بهدف نيملاعلا بر لوسر ىسوم ان
 ليقو امهاعد مث كا ىتح كرتف نيملاعلا بر ا ج اتلطنا امها

 وعر ىلع ةاخ دق هنم كمضن انلعل هل نك اة وعر , لاقذ نيملاعلاب ر لوسر ا عزب

 فر م ىلاعت هللأ ةلاه 10 درا أقم هل «لاق ف ذ هب قأشن نذل ىسوم نوعر 9

 اتق اف ىعي ب تاعف مارثك أ لاق: « نير ى,فاكلا٠ نم تنأوإلا ى يطيقلاح

 .نيثالث الر ودان تنك ٠ الو دراتو الام ابر

 (نيرفاكلا نم تن وزال



 سلا نعال دف ل قيل الا ردعلا ديهعاو ةلاسرلا 1

 ىوش نيمهىلاة> الاسم تءقجا اذا اهنال قاطمال ث ثريحم هقيط دنع باقل 1|

 الاعت كلذ سد او دتح رتشالو هيوعد دال جد 5 ةسدح هل رثعي ىم هنانم ب 9

 بوق١أرقو هيف رذع دهكو هلاثتما ىلع ةنوعم نوكي املابلط لب سالاقلتىف افق

 مهلو ف هنع كفاسام ةلج نم نانو و ودك ىلع افطع بصنلاب قلطنمالو 06

 ءامساعاو ىطبقا!لتق دارملاو همساب ىمسوأ فاضملافذحخل بنذ ةعبت ىأ *

 لبقدب #6 نواتق نا فاخافإ مضاومىف ةطوسيملاهتصق راصتخا اذهو مهعز ىلع

 سلاضيا وهو ةلاسرلا

 هدعوب نيتبلطا ىلا هلةباحا هكانتإبآب ايهذاف الكل اقم هلوقو ةوغدلا ماىف راب
 ىلع اهذافؤ باطخلاولاسر الا هيلاديحلا مخو ف وخلا نءهعدرب مزاللا مهئالب

 ىسوماي عدترا لق هن ايدك هيلع لدي ىذلا ل عفا ىل_ع فوطعمم هنال رشا

  نو.ة-م وو نوع رفو نو راهو ىسوم 0 مانا قف هتبلط ىذلاو تنا بهذاف نافل

 اعاقساموق ةلداع رضح نع هسفن لثم هيلع امكرهظاف هنيو امك ىرح النوع

 عاعسالاب زوحن كلذلو ةناعالاب دعولاو ةغاام هم مهنم 3 ءاوا دادمال ابقرتو مهنيب ىر

 دار_عسإ كاذنا م ةعقوتملاة امال عافدتسا وص اعاو ةالعت ن

1 1 

 0 ١ د فالكل. شال «يسحاق)"
 صمت وك

 نب اقام 1 طفاش لح راهب ديد
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 وهو تاوصالاو فورحلا كاردا قلطم وه ىذلا مهسلل ءاهصألا ىنعع وه 14

 4 هان "تا
 6 نيملاعاابر لوسرانا الوقف نوعرف اشساف 8 وا مكعمو ا ريخلاوأ ١ ناند

0 

 9 ,ةسم ركممانا انناي اب ايهذانفف كولتش نا ىأ كي الك: ىلاعت

 و مكعم 0 عما ظفاب م تاقناذ» مكللاش

1 
1 
 ١
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 ناذ يملا 0 نوءرف اشاف## برعلا ةلف زئاسوه وحامل ,

 رهىلا لس راف لاش و ىل انوعنوكي نوره ىبهلسراف(نورهىلا

 كلا (نيملاءلابر لوسراناالوقفنوع رقام

 لاما ا

 تمدد اناار ومالا لع 2 1 كالا م هادا 7 ر«نور ره ىلا ل

 كل حورلا ضايق 000 ن اسالاىؤ ةسحلادابدزاو 2003 اللاعشنا تاقلا هبه هش ءدص و تيذكتال

 , ةلاسرلا خيلبتىلع ىننميو ىتدذاو ل ه# نورهىلا لسراف ف هناسل ىلع تناكىتلا ةدن

 ْ لاقل هب ىأ «نوا قب نأ ف اخافإإ# ىطبقل اهلتقوهو بنذ ىوعد ىأ 46 بنذ ىلع مهلا
 نولاوشامنوعماسى

!| 

 ع 5
 ا امها رح أ تاقهناننا

 1 ىعع .نوكيدق لو سرا 3 را 0 اش :افدلوق ىفاكلوسرلا ىنثاله َت تأ

 : ان) لئقاابامكملع مهطل_1ال ىسوماي هد (الك) هللا( ل اة)ه.(نواتش نأ فاحاو ( هللا

 و. ) امكتيمم (ركممانا) نينسلاو تارغلانم صقنو مدلاو عدافضلاو لمتاودارلاونآف

 ةااسرلا ىلع ىذيعي اس هلعحاو ليربح 3 | لسا 06 ) نو :اذ)عفرلا رش :

 نسا ا 0 لامع الا افقوت مالم | اهءاع ىس وه نم ساقلالا اد نكيملو , ماسلا ام انسب ىسوم ثعب نيد رصع ن نو

 نوعلا ب ىنكو سعالا

 امنذ 2 ةعبس قى وأ فاضل قد ىطيقلا ل دش بنذ ةعبتىأ (بن دىلع مهلو 0( للعتلا لماللبتا 1

 00 ل ؟ءارءشلا# ةروس 0 1 نأ - 0 رع فاخاف ة)ةئيستشلا 9

 عافدتس سأل 1 ذالعتاد

 ند قرفوذ مق ةودملا كم املل

 ةلاسزلا ءادا لبق لتق نأ

 عقدلا وةك ام دعواذل و

 هأ 2 2 رلا ل 3

 هلوق ىفاعهم نيتءاوعسالا

 هنال ( ايهذاذ الك لاق )

 هللاهدعوف مهءالب هعفدتسا

 فوانانع هعدرب عفدلا

 ا ةلاس 86 8

 1 ايهذا 0 7

 ا.هذاذ كعم الوس ردتامح

 لعفلا ىلع امهذاؤ فطر

 هناك الك هيلع لد ىذلا

 اع ىسوماي عدترا لق

 نورهوتنا بهذاننظت

 ىهو اكان عم (انتاي 8

 كلذ ريسعو اذا و كم 1

 نوعءلابام ف (ركمم ا(

 اهتلسرانم عمو ةرصنااو
 ةردقلاو يعلاب ةملا

 مكسونال بخ (نودقس)

 5 ناريخ ا وغلا

 ريع عامسألاو نوءماس

 لاقب عامدلل ءاغصالا اذه ْ
 امنا ) عامسلا ىلع ل 1 كاذىلع انهه هلج زوخالو ) عل 561 اه او 0 ( هيلا 1 هشدح نالق

 ىنهعو لسرملا ىنم نوكي لوسرلانالكءر الوسراناهلوق ىف ىنئاكلوسرلا ناب ل( نيم املا بر لوسراناالوقثز

 ضاصتق( بنذ ىلع مه رزانسم تاور 1 نو

 اصلاودلامستلا(انناي ابابهذ
 - 0 ع 1

 امكل لو امعع# 2ك ) ْن



 : اد

 م رثاكتم طبحلا اذهنا ىلع لدت كوليصفتلا لبس ىلع تابنلا جاوزاب ةطاحالا ىلع لدن لك لك نا ةطاحالاو

 ةيآل فاضصالا كلتتابناىفنا ع ( نينمؤم مه اك امو ديال كلذ ىفنا ) هتردق لاك ىلعهيند.و ةرثكلا

 كير ناو ) ممناعا ىجرم ريغ ممولق ىلع عوبطم مهرثك أنا هللا .(عدقو ىتوملا ءايحا ىلعرداق اهتبنمنأ

 | رمق ىلا هيراشم كلذنال انرثكي رابخالا عم ةيآأو ميم مآ نمل.( مح رلا ) ةرفكلان م هماقتناىف ( زيزملا

 ويوم كير ) اعد ( ىدان )ذا ركذا ىأ هبلوءقم(ذاو) ةيآ ىنأ ةيآآل جاوزالاكلتنم دحاو لكى نادارملا

 م دابعتسالاب ليئارسا. ىنو هي 4 74]- رفكلاب مهسفنأ( نيملاظلا4 رسشععساتلاءزجلا) موقلا)ىاىنمعنأ(تنا
 مظلابمهيلع لم دالوالا
 (نوعرف موق ) مطعمت

 ناك ناملا فطع مهيلع

 زا ىلع «يديآل ل دحاو لكىفوأ فائصالا كلت تامناىف ن نا كلذ ناوي اهترثكل

 نبالع ىف نينمؤم مهرثك اناكامو# ةجرلاو ةمعنلاغباسو ةمكحلاو ةردقلامان اهتبنم

 باقاا 46 زيزااوهل كير , ناو ف ماظعل اتاي آلامذه لاثما مهعفنال كلذلف هلاضقو | و نيلئلا ماعلا
 رفكن م هماقتنا ىف زب زمااوأ مهلهما ثيح م رلاوط ةرفكلا نم ماقتنالا ىلع رداقلا انتا نوع رف واد

 ناؤ# دعب !فرظوأ ركذاب ردقم «ىسوم 5 ىدانذاوؤ نمآ و بان ن نأ محد ا ظ ىد وم ىلع نابقتعت نانرامع
 ,هدالوا خذو 01 | قياءاسعسا و فكتب هك نيملاظلل موقلاولو تئاز ,ايوأ تءاىأ# تنا

 نوعرفذناب ءالموقلا ىلع راصتقالا لملو هلزاب فاطعوأ لوالانم لدب * نوعرفموق#
 مهطارفا نم هلاسمت رادنالل مهياا هلاسرا هعبتا فانتسا كك نوقنالأ» كلش ىلوا ناك

 ناورهو مهلع ايضعو مهل ارح ز مهيلات تافتلالا ىلع ءاتلاب 'ئرقو هيلع مهئارتحاو اظلاىف

 مكلانمم هنا ثيحنم مه.ا!لسرملامالكفف نيرضا+ل!ىرم اورجا دئنمح اينع اوناك

 هدروم لدانو هربدت ناىوقتاا ىلع ثحل ادد ع نم هيفام عم مهعاقسا ادا هعاتساو ا

 نوقتا سائايالا ىنمع نوكينا لمتحيو ةفاضالاءاي نع اهءافتكا نولارسكب ”ىرقو |

 ىناسا قلطالالو ىردص قيضيو نويدكينا فاخاىنا برلاق © اودممسا ايالأهاوقك ١

 آخد راو م كوهف راناآل>دنهو محيرك و هف ةتحلا لد ندب ضرالا تابن بانل 0

 ياو امردق لاكى ع ةلالد ىأ هع لعلدت#ةي الورك ٌّد ىذإ ائأ"

 دحاودلا ىلع لدن < 3 هلى ث لكقو

 85 - ع6 2 ا . 01 ء . 5 0*2 م 6
 نوقدصي الو نونم وبال مهرثك أنا مهيفىم طع قبسىأ# نينمؤم مهرثك | ناك امو #

 هلوق ١ ةالرالاج راوذ# مجرلا ف هئادعأن هرقتثملا ىأ #4 زيزءااوهل كبر ناو

 ةرجشلا ىأر ني> ىأ 6 ىسوم كبير ْ ىدانذا دمحاي اواعأ «ىدانذاو» ىلاعت اا
 اودلظو ىصاعملاورفكلاب مهسفنأاولل 5 نيذلا ىنعي 7 نيملاظلاموقلا ياسا 1 رانلاو 0 ىلع 1 0

 0 لات ند مهي نال
 | تا سك ةوعرلا موق باذءااءوس اه مهدايعتساب لع ارا ى 1 3 5

 ىأ# بر ىسوم ىعإ هي لاو #9 هد ن راع الا وهتعاطب هللا ةب وقع مهسفلا ن ع نو 2 ىأ أ

 7 !كىاسات كلذ 0 ذكَس ىأ# ىردصَّق قيضاون ون- 1 ا فاخأ ىنا# بر ران 5

 0 --- 7 ةيذلأ 9 هده قلعت

 دقسا) نينمؤماون وكي مل (نيدمؤم ,هرثك أن راك امو) ةربعو ةمالعل(ةي آل)دهن 5-8 50

 رز اعدذا (ىدان ذاو ) نينمؤملاب (ميحرلا) م هنم ةيقثلاب ( زيزءااوهل كتر ناو )ردي موي كله نم نيرفاك !وناكرهلكو

 مهل لقث 6 نوتثب الأ ( موقلا نملدب(نوعرفموق) نرسل الا عوقلا ت >5 نأ) ىسوم كل ريم لاق و( ىسوه

 6 ٍلاَش م يأيأ م« دكت (ىردص قيضيو)ةلاسرلا ف(نويّذكي نأ[ فاخأ ىنابر)ىموم (لاق) هللاربغ ةيابعنوقتل

 هتباهعنم ىناسسل مقتمسإالا (يناسل قلطنبالو)

 اا قمت )د_>او

 مهل ن اد ردحاز مسن

 كحث لك ىهو اوقتنأ

 نانا: ناو قر
 ىا نيلاظلاو ريوتلا نم

 هللا نيم ريع نولطط»

 ّةّرمه تلخداو هءاقعو

 لاق ) لالا ىلع راكنالا

 فوكلا| ( فاخا ىنا ىتر

 نسأل نانآلا يدخل 2

 0 هم ودنا تح

 ري
 ع 0 كفا انتم

 (ىناسل قططسالو) فاخا

 افطع بوقعي امص و

 عي نودذكي ل



 ءارعشلا ةروس م١ ني داقنم(نيعضاخاهل ) مهنم هي 4 يح جوفل سانلا نم قئعانءا

 مهقانعا تلظفوإل هيلع ةرصاق يلب وأن اع الا ىلا ةئيلم ةلالد 4 ةيآ ءاعسلا نم مهيلعل زن شن نا
 كرتو عوضا مضوم نابل قانعالا تملا نيعضاخاها اول ظفهلصا و نب دانه # نيعضاخا

 واءاسؤرلااهب دارملا ليقو ,ها رم تير اءالقعلا تافصب قانعالا تفصو امل لة و هلصا ىلعر

 ديول ب ىرقو مهنم جوفل سانل نم قذعان ءاح مهل وق نم تاعان

 نمةفئاط وأ ةظعوم ه«رك ذنم م مهي ياموؤ عداهلدب انلزنا لقولهنالقدصاف ىلع نك

 عيونو ريك ذتلا ريركتل دلازنا ددحم# ثدعوشه بن ىلاهيحوب نجلا نمو نآرق

 اهماعىلا اورظنب ملوأ * ضرالاىلا اور ملأ ءسما فعسف بذكيوأ هردع

 دمت ام لكلةفص وهو ةعفنملا ريثك د و2 # ميرك وه فنس## جوز لكم اهيفانتبن 5 ]3
 ةئينم نوكت ناو ةردقلاىلع ةلالدلا نمت امل ةدمقم نوكتنا لمت انهفو ىذرب

 اهل مهقانعأ تلظفديآ ءامسلا م مهيلع ل زننًأشن نا # ةيآلا هذه لو نع هتللالزأا
 ىلا هقنع م 0 را اهنمنواش د مهيلع لزتال هللاءاثول ىأ نيم

 منمدحأ لمنال هع نه 3ك مهارالهللاءاشول هانعم ليقو ىلاعتو هناحم< هللاةيصعم

 مالكلا لص تلق قانعالا نع اريسخل نيءضاخ ءىجم ص تيك تلقناذ ةيصعم هدعب

 هلسأ ىلع مالكلا كرتو عوضملا عضوم نايبل قانعالا تمحلا» نيضاخاهلاولظف
 هؤاسؤر سانلاقانعأل يقو نيدضاخ لبق ءالقءالوه ىذلا عوضخلاب تفصوالا وأ
 ءاح لاقت تاءانْلا قانعالاب دارأ لاقو نيعضاخ اهل مهوارب ك تالف ىأ مه ومدقمو

 1 ءوىأ © نجحرلانم ركذ نع مهتأيامو ف ىلاعت هلو # ةعاج ىأ سانلا نم قنع
 نأ رمل نه نذ لراخ اكو ليزتتلا ةدغ وهف هلازنا ثدغىأ# تدَذ موو ريكذلا

 دف 0 هءناسعالا نعوأ 6 نيعض رعم ةنءاوناك الا لوالا نم ثدح 1 ىذا

 نؤزهسي هءاؤناك ام بقاوعو رابخأ ىأ 6 ءابنأ 9 تأ, فوسف ىأ# مه:ًأسف اوبذك
 جوز لكم 22 نك :لنادعب ىأ# ايفانت 3 1[ ذيك ملا ىنمي # ضرالاىىلاا دريد

 ةياع اواكام ىلع ارارضاو ةتءاضارعا اوددحالا #8 نِيص رعم هنع اوناك الأ ريرقت

 5 5 ع 2 .٠ 5 ع 82 5 320 6 3

 | ةعانقلامونوأردب مون هللا بادع مهم اذا ىأ# مهين اسف © هلوق ىف وك مهنع هنريخملا

 1 و جاوزالا ةطاحال لكو هريغ عمو ا لحل وانا دناف هلوالا تيب نمام ذأ 0ع ةهللا
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 ظفا هيف عن ا زجلانال لظتفىأ (تاظف) ةحمضاوةلالد (ةيآءامسلان *مهلع ل زن:) مهناعا (ًاثننا) اونمئيالْنأ
 مهتاعاج ا مهومدقمو مهؤاسؤر (مهقانعأ) جاحزلاهلاق اذك كمرك !ىأ كتم 1 رزنالوقت عسل قى

 هللاىضر سابع نبا نعو

 ىنب ىفوانبف

 ةلودلا مب

 0 ماجد

 ِّ تر امي

 ءاع اذ دن وكتفةمم 1

 هع دف م

 نم ركذنم مهتابامو )
 | وناحالا ثدحم نجرلا

1 
 ةظءوم هيحوب هللا مهل
 اضارعا اوددحالا اريك ذنو

 (اون دكدةف)ه ارفكودنع

 مسوهيلع هللا ىلص ادع

 ) يناس ) هل مهانأ ايف

 رابخا ( ءاينأ ) نولعيسف
 اذهو(نوزمهنوناكام)

 مهناب راذناو مهادبعو
 باذدعمهسم اذا نولعيس

 ةمامقلا موبوا ردد موب هللا

 اوناك ىذلا *ىشلاام

 نآرةاوهو هءنؤزهتس

 هلاوحاو هؤاملا مهيتأابسو
 مولع ةنفاح "تن قلأ

 2ضرألا ىلإ اوزيملوأ)
 اهن) انتين, يصنع (اكنرللا

 نه فاص ) جوز لكم

 دو# 650 تالا

 ديم لكلاب ةعقنملا 2

 0 اهتالاو سانل

 ةدئافو ماع هعفن ىذلامر 9
 ىعشلا لاقو مامنالاو سانلا لك ايام تال1نِم نسخ تانضوعوبو سنج ىأ# مركا 1

 0 1 نيءضاخ اهلا مهقانعأ 0 راصف(تلظ زةمالع (ةيا 1 ا نم مهلعل زنا 1

 ١ رقلاب نيب دكم( ليط ردم :ءاوثاك الا) ضهر ١ ىلع ا د ناك داب (ثدن هرج رلان ه) نأ رق ممل

 9| ررمسأ" 3 هب وقع ريح لاّشو باذعلا نم (نؤزةسهباوناك امزراي 3 ) 1 مهًايسف لنآ رقلاوإسو هيلع هللا ىلص اد

 (ميرك )نول لكنم(جوذ لكم اهفانتبأ [ضرالا ىلا)ةكمرافك (اوريملوأ) نآرقلاوإسوهيلعملل لسدم

 هككلا ىتلك نيب عملا

 لربح أي 10

 (اوبذكدقف) نآ
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 عبط 1 ميحرلا نجرلا هللامسب ف يأ تايأ عبسو نورسشعو ناحام ام ىهو ةكم ءا رهشلا ةروس زمح

 ,ملا دنع نونلارهظيو صفحو ه2: 57 زيؤح ىجرربلاو ىثعالا( رشثع عساتلاهز أ ) ريغ فوك ةلاممجسو سو

 لت

 ىاسلاناب نمؤهوهو هللا 2 ناق ارقلا 3 وس أرق نم مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا نع ) ( ١

 بصن ريغ ةنملا لخداوامو 0557 رالذس ا

 د7 ىلا نووانلا مهعبل ءارمشلاو هلوقالا ةيكم ءارعشل *لاةروس خم

 مد هب ةياا نوؤيشعو عفوت سو ناّساميهواهرخا قهتعم

 جر م7 هج رم را و 7 1-0

 لا ذوملا ةهارك نيب نيب عفانو ةلامالاب ركب واو وابكلااو َةرِح ارق «# مدطا#

 تايآ كلت 0 هدم اع لصفنم لصالاق 30 8 5 هنو رهظاو ف تورهم لا ءابلا |

 ,ءاهىل نآرقلاوأ ةروسلا ىلا ةراشالاو هتعصو هزاعا رهاظلا « نيملا فاتكلا
 عامملا حذلاب غلب ناعحملا لصاو كفن لتاق # كفن عخاب كلعل © ةرقللا لوا ّق ْ
 ار تا كح ىئ رقو هل رط دسم ق رعوهو أ

 اونمؤيالناةقيخو ا اونم ٌؤي التل و نينم ٌؤماون وكيل نا ص اهاتقن نا كسفن ىلع قفشا ىنا ٌْ

 00 ممم 07 7 تسال ا | كموقمالسا نم كنافام ىلع
 الثل (نينمؤ» اونوكيالأ) ا رمقلاو ناخدلا ةياورىو ندقلاو ةعط ااو مورلاو مازللاو ناخدلا نيضمدق

 ا و - إ 1

 رعأ نلاحدتو هنا هللاو ةشطلاو مازالاو | مهناعا عانتمالوا اونمؤي

 اهغدب | 0 ري-عو ةزجس

 (نيبملا باتكلا تايآ كلت)
 هنا ةكو هْراغا رهاظلا

 هب دارملاو هللا مب

 كارا ركافأ ةازخلا

 نم ملؤملا اذه ا

 كلت ةطوسملا فورحلا

 نيملا باتكتلا تانأ

 لماو لتاق (مخابكإ“)
 نم ( كفن ) قافشالل

 كفن ىلع قفشأأ ىنعي نزلما
 انّرحو ةرعسح اهلتش نا

9 

 00 ودلازخا .1 نمت ايا عب زاالاة كم ىهوءار تسلا زوسريِم يح

 000 0 مو نووانلا هع ءارعشلاو ىلامتةلوق زج

 اككذلا ةسخو هلك نوفبسو عستو نات امو :تلاوتلا وجم"

 0 ىنلانا سابع ننانع ىور افرح نوعين ةئامسمو زججم
0 

 00 م: نيساوطلاوهط تسطعا لاق ملسو هيلع هللا لص جم 2 م ّ

 مد مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم حاولا نم اج

 م هس 3 ول
 ةياورفواهريسفتإعنع ءالعلا تزجت منط سابع نبالاق ©« مدط 9 لجو نعدلوق © | 6 نوعبراو ناثلاو

 مسا لقو نارقلا ءامعأ نم ممالدو ىلاعت هللاءا- مس نم وهو مقدنا هنعىر 3 ا ه6 ميحرلا نجسرلا هللا مسب

 كلب تاي الأ كا نات كلت يب هكلمو هبانسو هاوطب مقأ لدقو ةروسلا ا ّق سابعنء ان 3 هدائسابو

 ىلع ةلادلا زاحتالاو ديحوتلا لئالد هيف ن زآ رقلا ناك امل لق « نيبملا باتكلا 9 ْ ءاطلالوش( مسط) ىلاعتهلوق
 ةيقاك ن ة[رعلا ت تانآذأ كلد تدب عجأ ماككلالا ل مةالدو سو هيلع ل ىلص د ةودن ا

 ا "د ياو ,دقوهلوط

 ك نيو اونوكيالز 1 كسفن لتاقىأ## كفن 39 كلعل ف ماكحالا عي ة هل ظ ةًأسق لاق : وكلم ممملاو

 00 لع صرحد راكو كلذهيلع ق 2 لهأ هيذك نيح كلذو اونو ما 3 7

 امازل مكلع باذعلا

 رك دي ىتااةروسلان موزي

 | ةيكماهلكى هو ءارعشلااهف
 رخآ ىلا ءارءشلاوهلوقالا

 ةندملاب تلزئاماةةروسلا

 نورسشعو تسوةئاماجايأ

 2 ناتنامو فلأ اهناطكو ةيآ

72 0 35 

11 , 

 اهفورحو نودسو 06-7

 دو

 | (نيبملا باتكلا تايآ كلت)ه
 * للا 8 لتاق ) كفن عخابكلعل ) ىعلاو سعاللاو مارحخلاولذ اللاب نيلاثإر علا كالآ هاد اهده نا مسقأ لو

 3 بح مهناعإ ىلع اصيرح ناكو اًشن رق ىدي نينم وم اونوكيالز ناب ( نينمؤماونوكيالأ ) م يلعن ز كاب ده اي ك سفن

 اك حرض كايدو هال ل5



 نأ سي ةمالسلاب ءاغدو ( امالسو) ريملاب ءامد ( ةنت) صخر ىوك نوقليو ( فدو وز كاني

 ارقم) ةفرتلا ى] ( كيضح) لاح ( اذه نت دلاخ )هلع سيو اضعب مهضعب يو م«اعن وسو مهو

 ىنعل ةيوكتمام ) واع دالول فيا ا لقز اماقمو ارقتسم تءاس ةلباقم ىف ىهو ةماقاورارق عضوم ١(

 مالسالا ىلا اياءؤاعد الواىبر# ناقرفلاةروس لل مكب عنصيام هانعمو هه 251 هع بصنلال_كىف ىهو ماه
 هنا ىأ هلركتدابع الولوأ
 هلوقك هتدابعل ركقلخ

 ” ئالاو نا تقلخامو

 نودملسيو ةكئالملا نيلحت ىأ ةنالملاو ريمعتلاب ءاعد # امالسو ةيحن اهبف نوقليو

 ىانكلا وتر عا و لكرمةمالسو ةكادةمةتوأ هيلعإسو اضعب مهضعب يذم وأ م

 | ه6 ماقموارقتسم تنسح وفل نوجر خالو نونو عال؟اهيفنبدلاخإل قا نمنوقليركبو
 شدجلا تبع نم م مكب عنصيام# ىرم ؟ب ًابسيام لق ابا ىعادلث مو ىنعما رقتسم تءاسّلا|
 ْ 0 اذ ككدابعالول < مكامدالول ف مكب دتييالوأ هنأبها

 5 [ؤاعدالوا م 56 عنصيام هانم لقو ءاوس تاياو1لطا اشو وهفالاو ةعاطل
 م ومي ابغ ىا لبق هن 6 ةيردص الع تصنلا اهلضعف ةيماهقتسا تلم ناامو

 | مهلوق نم ةدابعلا ف مترصق دقف ليقو هوقفلاخ ثيح هب مككربخلاع ( مث بدك دقق
 , هحوت نال مكم نورفاكلاىا نورفاكلا بذكدقف 'ىرقو هف غلاب . 01 لاتقلاِنذ

 | نوكي فوسف # بيذكتلاو ةدابعلا نم ميسنحىف دجو اع 0 سانلا ىلا باطل

 . ٠ رانلا ىف ككي تح مكبامزال هزماؤا ةلاعال 5 قبح امزال بيذكتااءازج نوكي © اما

 ظ مون لّقدارملاليقو ف صولا ههنتكيالامم 0 هبدنتلاو ليوهتال ركذ ريغنمرمضا اهنا

 ٌْ توبهاز تاق ل اغلا ىرقو اما زل ىلتقل نيب مزول هناور»

 ظ مسيعأ امال سو ل ائاد ءاق ليقو اكل« ىأ# ةيحت ابف نوقليو 9 تاو شلاو

 | اذ لا نمةمالسىأ امالس ليقو مالسلاب مهلا لحو نع نرلا لسرب وأ ضعب ىلع مهش

 | هلوق # ةماقاو رارق عضوم ىأ  اماقمو أ أرقتسم تنسح اهف نندلاخ ف ىلاعت هلوق 4

 ليقو ءاوس ركمدعو كدوجوف مكب لعشامو عن منصي ام ىأ 4 ىد مكب أ ابعيام لق ءءىلا
 | ليقومايا مكتدابعالول هانمم لبق هايا ؟قاعدال ول 8 هدنع مكلرادقمو نزوىأ هانم
 ْ اس لق هدنع مكلرهظ مت :هآ اذاف ناغالاىلا مك ايا هتاعدالول لتقو مكتاعاال

 لوقاذهو هتدانعو هتعاطا رفاخدن 3 و مكتعاطو مكتدابعالول ىبر مكه ًايعبا

 رابتعالا ىأ نودبعيلالا
 ام 1 مكنت دابعل مكب ردنع

 مٌواءدالوا مكباذعب 6

 ىلاءتهإوةكوهو ةهلآ همم

 نا مكب اًذعب هللا لمغنام

 )م ,هدك دقف ) م 2 كك

 فوسف) ا ىلوسر

 امزالم وأ مازلاذ 3

 مصاوم مزال ردصم عضو

 كاملا لاو لعافلا مسا

 مكترفنع ىلا بام أبعيام
 رخآ اهلا هعم ؟ ٌؤاعدوا

 (ةيحن) ةنملاىف(امفنوقليو)

 مهنوقلي (امالسو) هللا نم

 مالسلاوةحملاب ةكرالملا كلذد ظ

 ةلإو اوك د اذاةنانم ها ا -- رت لااا قل ت١
 00 | © مي ذكدةفؤ» ركل رفغاذ قورفغتستو مكب ؟يطعاف ىنولأستنأالا ةجاح كيلا ىلو مكتفلخ 5

 اعف نيدبلاح) | ناسل ىلمت هتدابعو هديجوت ىلا 5 طد.هللانا.ىتحي ةكم لادهأ تافاخت نو اكل

 سوو رحال و نورعأل | نوكي فوف # ناعالاىلا هويبحتملو لوسرلا متيذكف سو هب هيأع هللا ىلص هللالوش]

 الزث» (ارقتستنسح ) || لةواكالهلقواتوه ساسبع نئألآ امازل ا نوكأ مهديدمتاذه « انا
 دحاي(لق)ىوثم(اماقمو) )| لّقو هلمعب ىزاح ىت> ةبوتلا ىطعيالف بدك نملامزال بيذكتلا نوكي ىنحملاو الأ

 ا لق ردن موت وهلشو اضعب مكضعب 0 قلب اءنفم بذكنملامزال اك الهو اعاد اباذع هانعب

 ١ 8 6 3 5 - ع : 59

 موب اولتق منا ىنعي بهكنيىبأو دوعسمنب هللادبع لوقوهو نوءبسرساو نوعبس مهن

 ( ىبر مكب ًابسيام)ةكم لهال

 «رودو كماسج اب كصيام |

 مسانا(؟زاعدالوا)ىبد ]لإ
 لتقلاب ردبموب د 100 0 +اهللا نم ديعواذهو (فوسف)نآرقلا وس لا انادعأ مني ذكد قف)ديحإ

 نوكبي ف ةوسف كش ميدك دقف ىن#عي ىسلاو برضا

 سج لاق دوءسمنب هللادبعنع ( قر مهلامزال : رخآلا كادمع ملت او رش

1 



 قلع + هاوقي ترسو ةرقلا تنين نيعأ ةرقانل به لق هناك نايبلا نر( انحاوزأ نم انل بهاطشر نولاوس نذلاو )

 3 ىلع ءادشالل 51 0 :ا عااد كتم تيأرمهلوةن هوهو نيعأ 3 مهل هللا هلع ن أ ءاكدعم»و ) انناب رذو)

 :اةرق)اننايرذ مهريعو سنجلا 2 رال صفح ريغفوكوورعو انتر رذو حالص و ةعاط نما و.ع - ره ” ام مت 0

 و واحرفو ارورس مسد انل به لاو هناك هناا فاضملا ريكشالا هريكش ىلا لدسال تفاضملا ند رةلاربخش : لحال 0

 ١١ .ىلاةفاض الاب +13 ىهو نية تملا ه٠ ع نيعأدا كاما ) رشع مساتلا» زحلا | نوع نودقةلقلا لع نيعأ

 نم لدلقو ىلاعت هللا لاق

5 
 نآزوجوروكشلا ىدايع

 ا ٍِع 11
 نيع انا نيع ًاريكش ىف لاق

 7 اطبق قلها از رهو ؛لاناذ لئاضفلاةزابحو ةعاطال, عةفوت

 | سو لاق موةوح عقونو نيدلا ىف هل م متدعا_م نم ىرب ام ا

 رد ركب ناو ىلاسكلاو ةزجو ورعوبا 1 اتاو |دهكا كف تاز 87

 اا يكحخو فاالاب اك رذ بوقعيو صفحو نابهرخلاو صاع نا ًارقو و

 | ةفاضالاب ةلماق ىهو نيقتملانيعا دارملا نال اهلماقن رو اهيظعت جرةااريكش ةدارال

 ةوتااو علا ةضافاب نيدلاماىف اب نودتش # اماما نيقثلل انلمحاو #8 مهرب راو

 ًّ هلالوا الفط مكج رخخ مث هاوقك سبل مدعو سنجلا ىلع تلال دلاماءديحونو ل 0
 ّك اال ةدحاو سفك مقئالوأ اكن دحاو لك لعحاو ذا را الدأ هلصاق

 نيقثلا نيغأ نع ةصاخ
 نامر اولأس مي ئىذلااو

 اباقعأو احاوزا مهقززب

 معاكع نو رمسي ىلاءت هلل الع

 سيل لبثو م.وبع ممر قل و هم
 عع 1

 نانمنهؤملا نيمازقأ ىد

 انلوأ » مه نيدتقم مهل نيدصاق هانممو مايصو مئاصكمآ عجلبقو مهلك قافتاو | تيء.طمءدالواوهتجوزىرب
 :و ىلاعت هلوةك عملا هب ديرا سنج مساىهو ةنإلا عام ىلعا # ةفرغاا نوزحي

 اء مهرصب 4 اوريص اع 8 ةنجلاءامسا نم 0 اهب ةءارقللو وأ تافرغلا |

 . 3 كاذهاتلأ لع ؤ تاوهشلا نضفرو تاعاطلا نطض#: ند قاما

 | -و نعهوق # هنوعتتقديق قلن ورب .وهنومهفيقدن نو ركام نودع لي مهنيعأبو آو

 ل ةةنيملاس ءايقتاارارباىأا# نيعأةرقانتير ذوانجا وز أن مانل بهانبر ن ولوقب ني ذلا وو

 ٍ ذو ةعمتانيعبطم هدالوأو هتحوز ىرب نأ نم نءؤملا نيعأ رقأ ىث سيل لق كلشانأ, ءا
 ريع اًرق كد كلو لآ نالقو كاذب هتيعرقشت وهرو ريس ميقةنحلا ىف ةعفأ ول ولحن ًأعمطبف

 3 ادنع نيعلا عمد لاشو نزحلاو 0 نيعلا ةزعمو حرفلاو رودرا

 رقتف ءاضرب نه هيلق فداص,نأ نيعلاةرق ىنعم لبقو راح نزل ادنءو در ,ابح رفلاو

 هلبقو انيريخلاىف نودتق ةكأىأ © اماما نيةتملل انلعحاو © هريغىلا رظنلا 'رع هب

 هنا ١ ءانعم لقو ىدهت أ انلمحا سا_بعن لاقو نوقتملا انبىدتشو نيعلاب ىدتقت |

 زياد اددف هيف مهضعإ لاق مبىدتقشو هيف مهمل راش ا تاعاطلاىف مهغابس نأ هللااولأس |

 ! او هانعم بولقملا نم اذهليقو ا_مقبوغمم ةبواطم لا ةسانرلا نأ ل

 .: للا ةفرغاا ف نوباثي ىأ#«نو زجب كل واوا ميني قم نيدتقمانعجا 0
 2 0 توقاملاو دادالاف كالا زلاو ر ,دلا فلعدد رب لو ةنحلاىف ؟ ةعفرلا ةيلاعا أ ا

 هاع لقو نك رعشملا ىذأىعو يسال ل ماع هللاةعاط ىلع ىأ# اوربصا# م ا

 ىخر سابع نءأ نعو ىلاعت هلل

 هآراذا دلولاوه امهنعهللا

 نودتش ةمأ ا (اماما

 دحااولاب ىنتك اننيدلا ىفانم

 مدعأو سنجل | ىلع ةتاالدل

 دحاو لكلءجاوا سبللا
 ةيالاف لق اماما اندم

 ىف ةسايرلاز| ىلع لدبام
 تانطت نا كح نذلإ

 كئاوأ ) اف بغربو
 ىأ ( ةفركا "نور

 : ىلذللا ىهو تاؤرغلا

 اراصتقا دحوف ةهنحلاوق

 لادلا د_حاولا ىلع

 0-2 هلو: هليلد سنجل

 َّئ 8 ىلعو مه«تدهاحمو ر انكلا ئذأ هلع مه وهلا نعو تاءاطلاىل 1ع مه تبرأ ريصاع) نونمآ تافر أَ

 3 ةكاضانيإ: رذو انجاوزأ ل ءالوش (نيعاةرقانتيرذوانجاوزأن هانا به ١ ان راي (انيرنولوش نيذلاو و)نورصبسو

 ١ زحن) ةفصلاهذه لهأ(كئاو أ) اناودتق ا اسال( اماما نيقتلل انلع>او )جامع رع

 ىزارملاورقفااوهللاةعاط ىلع(اوربداع) ةنجلا ىف ىلعلا



 الف نيئاطلخاسلاءعو نيباذكلا ارضاخ نعل 0 تدكلا يل( رولا نودهتت ال نذل باوثا

 هغوست ملام ىلا ةراظنلا كاذكو هيف ةحرش لطالا ةدهاشمذا هل_هأو رثلا ةطلاغ نع اه زا

 بيسواضرلالياد ,هرظنو ( ناق رفلاةر وس) مهروضح نال 5 8 ماث الاف هيلعاذ ءاكرش مهدع

 00 1 0 مسرع ا و نيماتلا يطعلا هللا ىلااباتم توتنو أبا دل ةاصخغ باقحال ايحامللا

 نيئطاخلا ةسلاعو مايا

 ةذاهيخ نودهشي االوأ
 فاضملا فد ىلعروزلا

 سلام دارملا ةداتق نعو

 ةيقئحلا نبا نعو لطابلا

 ءانذلاو وهللا نودهشيال

 سشحفلاب(وغالاباو ماذاو)

 ىفاي نأ ىنذيام لكو
 اويماذاو ىنءملاو حرطيو
 نيدلءةثملاو وذللا ل_هاب

 (امركاوم )هب

 مهسفنأ نيمركم ني روم

 اذاو هلوقك ه.ثولتلا نع

 هنع اوضى عا وغللا اوم“

 هنع هللاىضر رقالا نعو

 اونك جورفلا اوركذ اذا

 اور ذ اذا نيذلاو) اهنع
 ”ىرق ىأ ( مءر تايآب
 اوظعو 3 نآرقلا ماع

 اهيلع اور 0( نآر قلاب

 سيل اذه (انانعو اهك

 هلت ابثاوهلب رورخخا نب
 ةرو ىمعلاو يفلا قنو

 ىقنوه اسم ديز ىتاقليال
 اذامهنا ىنعي ءاقالال مالسلل

 ادم اورخ اه اوركذ

 ةيعاو نذ "شما ايكبو

 ١ نيذلاو © صصخ دع يمت اذهو انسدا_هد ص هاو ىلاو هللاىلا من عجرب هلا

 ةدهاشمن اذ بذكلا رضاح نورضحالوأ ةلطابلا ةداهشلا نومةيال 7

 , 8 امارك اوم إف حرطيو ىغاي نا بحنام 6# وغللاب اوم اذاو و هبف هكرش لط

 | نعءاضغالا كلذ نمو هيف ضولاو هيلع فوقولا نع مهسفلا نيمر 5م هنع نيض

 اوركذاذانيذلاو و هد حيرصتلا نومتسإاع ةيانكلاو بونذلانع مثصلاو لحاو

 اهلنيعاو ريغاهيلعاو يي مل هو انا.عوامصاهيلع اورخم مل #8 ةءارقلا وأ ظ ءولاب © منت
١ 
 1 نيرصيمةيعاوناذ 1 نيما- اهيلع ادلب رصبال و معسل ا نك ا نب رصيتم

 ءاهلاليقو السم ديز ىناقايال كلوقك لءفلان ود لاخلا ىنن ىننلا نم دارملاف ةعازوو

 ١ بتيلف املع معو ةبوتلا دارأن م ءانعمو تاسلا ميج نع ةيوتلا قاض ١ آلا

 | هتوننا رمي هانعم ليقو هللاىلابت ى]سألا ىنءع ربخ هللاىلا بوت هلوقف هللا

 ' كرشااىنمي # روزلا نودهشيال نيذلاو هي 00 هلو 6# ىلاعت هللا ىلا هريصن
 ممسو هيلع هتلاىلص هلال وسر لاق كاف رك ىبأن :رع ( ق ) رولا ةداهش ىهلا

 ' ناكو نيدلاولا قوقعو هللا كارشالا لاق هللالوسراي ليانلق رئابكلا ربكاب مكتبنا)

 ا تكسدتللانلق تح اهرركي لازاف رولا ةداهشو روزلا لوقوالأ لاقف سلتا

 ىف ههفوطيو هجو مهو ةداج نيعبرأ روزلادهاش دلي باطخلا نبع ناك
 ' لبقو حوناو بذكلا ل يقو نيكرشملا دابعأ ىنعي روزلا نودهشيال لبقو قاوشأل

 ' ءانغلا دوعسم نبالاق ءانغااو بعللاووهللا روزلا ليقو مهلطاب ىلع لطابلا له دعاسي'

 ' هفصوو “ىلا نيسحت ةقيقح روزلا لأو عرزلا ءاملا تبنياكبلقلاىف قاقنلا

 بحجنام ناكوه *6 وغالاب اوماذاو 9 قحدنا ,هوباع لطابلا هيومتوهف هتفصفالث

 | اوضنعأ ىذالاو مثلا رافكلا داوم اوممساذا ىنمي 6 اماركاورم » كرتيو ىنليذ

 اهلك ىصاعملا وغللاليقو لاتقلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا نوكت ريسفتلا اذه ىلعف اوصفص]

 | هزتيناوهو نيضرعم نيعرسمىأ اماركاورم لطابلاو وهالا سلات اوسماذا ىنعملا,
 | اورخيملر تايآب اوركذاذا نيذلاو 9 ةئيسلا سلاما هذهن ع اهمركيو هسفنءرمل

 | ىمعااو مصلا نو هلتابثاوه اعارورذلا ىنديف سيلدنا هانم لق © انانعوامس اهيلع

 | ةرصبهنوبعب امرك ذملاىلع اولبقأو ةعاو نذ آب اهعاقسا ىلعاوبكا اهءاوركاذا ىلا

 مهم مهئاذآب مهناك انايعوام اهيلع اومقيملو اوطقسي مل ىأ اوزحي ل ءانعمليقو معا
 الةعار نودعب نب رسم ل

 اكيوادجم“ اورخنودرلا تايآ مهيلع لدا حاف انيده نءوىلاعت هلوقدللد مههابش ثأو نيفانملاك الهنع اونو
 د

 الح اوْض نعأ انآ اوم )لانا اا ( والاب اوساذاو لرد آو ردع روزا ودعا ن.ذلاو)وهللا

 نوه نكل ونورسصسال(ان انعو) نوءم“لال مامر هّللا تايآ ىلع ) اهيلعاو رم ملء ر تايب اب ( اوظعو(اوركذاذانيذل



 فعاضي مزاح همز> ( دل *و) هماع بقاعملا ةفءاضمل ةبوقءلا فءاضتف اه ىصاعملاىلعو كربثلا ىلع بذع

 صخاعاو عابشالاب صفحو كم هج هم ع ىهف باذعلا 1 رسشع عساتل اء زجلا ) ىف(هيف )هيلع ف وطعم هنالهءفار

 اجت |[: الزج اطح د انرايد ىفانب ملت اننأت تم م ةحلكلا هديب عابشالا

 0 0 و اود داك 0 10 بق رآ| | برغلاو ديعولاى ةئلاق
 لصالان ا عم ةغااسللدع

 عابشالا ةيانكلا ءاهىف

فيض“ 0 0 هانا قلع أ 5 1 | :
 |. سا لشنالهتءاشمو باذملا 

 تانسح - - ايسهللا لدبب كئاواذ اكطاصالعلعو.٠ نمآ وبان نمالا 9* هلوق هيلعلدو | 6-2 لاح ( اياهم (
 لإ ةكلم لكك وأ مهتاعاط قحاول اهناكم تييو ةبوتلاب مهيصاعم قباوس وسم ناب كرشلانع ( باتنمالا )

 ةعلكلد هلت نابوا هنمفلسام دادضال هقفو. ناب للقو ةعاطلا ةكلع سفنلاىف ىف سن ١نم ءانئةساوهو
 ْش . + 2 .٠ - .٠

 وف تانسحلاىلع بشوت ايسلانءوقعي كلذاف * اهحر اروفغ هللاناكو © اباوث | (نمأآو ) بصناا عضوه
 جرخوأ طرفامد.ىفال( احلاصل معو © اهيلع مدنلاو اهكرتب ىصامملا نع © بات | مالسلاوةالصل اهيلع دمعت
 سم اباتم ل كلذ هللا ىل عجرب # هللاىلابوت هناف © ةعاطلاف ل دو ىصاعملا || دعب ( احلاصالع لعو )

 ,اهتهف اذن و هتيصممو هكرش ىلع باذعلاهإ فاضي كرسشلا عم ىصاعملا بكترا اذا | هلال كلواف رع
 هول هبربىأ < نمآو و هبنذ نعىأ 4« باتنمالا ف ىلاعت هلوق © اليلذ ىأ | كأ ( تانسح مهن ايس
 اهأن أر قلاتامهنع هللاىذر سابع نءانع ىورهدر نيبو هنيباهف أ 3 انللاص الع حابقلا دعب ناحل مهقفوب

 زلم دي آلا رخآ اهلا هللا عم ن نوعددال نيدلاو نينس م-وهيلعهللا ىلص هللالوسر 5 ترو ةيوتلاب اهو وأ

 كلانفانابدح رف واهب حر فام لثم طق 'ىثب حرف سو هيلعللا لصىنلات يأ راف باتنمالا | ناعالا تانسحلا اهناكم

 اخ مج - ايسءتلا لدبي كئاو أف ىلامتدلوق و8 رخأتامو كبنذ نم مدقن مهنا كلر فخيلانيبم نا هيدرب ملو ةعاطلاو
 :الا نساحم كرشلا ىف مهلاعأ ٌحئابقب هللا مهل د ساعن.ا لاق#ايحر اروفغهللاناكو | نكلو ةنسح اهنيعب ةئيسلا

 م لبقواناصح اوةفعان زلاب و نيكرمشملا لتقنينمؤملا لب واناع اكرم كئايمهلديبقمالسالا ىف | اف لد [ركقاف دارلل

 لوسرلاق لاقرذىب نع « م) ةمايقلاموب تانسحمالسالاىف اهولع ىتلا مت ايسدتلا | هللا نكو ) ىجربلا
 ا رانلا لهأرخآو ةئجلا الوخد ةنلا لهأرشتآ لعال ىلا سو هيلع هللالص || تآسلا رفكي ( اروفغ
 انك هنءاومقراو هيونذراغص هيلع اوضرعا لايف ةمايقلاموب هنىنوي لجراهنم | تانسحلاب اهلدبب (اهحر)
 قانكموب تاعو اذكو اذك اذكو اذك مو.تلع هإلاقيف اهرا_غص هيلع ضرعتف ا احلاص لعو بان نمو )

 اقف هيلع ضرعتن نا هبونذ رابكنم اقفمموه و كتنأ أعاطتسيال عنلوقبف اذكو اذك | (اباتم هللا ىلابوتي هلاذ
 أر دقلف لاق انهه اهارأال ءاشأ تاعدق براي لوقف ةنسح ةئيس لك ناكم كلنا اأإ ةبوتلاققحو با,نموىأ

 ]إب وحك ىلاعت هللانا ليقو هذجاون تدب ىتح كدض سو هيلع هللاىلص هللالوسر ا بوت هناف اصلا لمعلاب
 لق الاصل عو بان هو 0 ةنسح ةئيس لك ناكم تش 5 تالا عج ١ اباتم ىلاعت هللا ىلا كلذب

 باننهو هانعمو انزلاو لتقل نم ىلوالا ةيآلاىف هركذ قبسامريغنم ةبوتلاىف ١ اياطغلل ارفكمدنعاضم
 4 هللا ىلا بو هنا 00 نز. ملو لتش ملنم ل ايفل ىدلأ ىف اناص لغو كرشاا' ١

 الا ةب ان
 بادعلاىف (هف داحمو

 الا) المل ذ هب نام اناهم

 وةاناكملاو ءازعلا هللا ىلا م ا 1 ا تاننمو هلو ىهو ع 0 00 ُ
 تحتل هز و ومها هن

 نم هريغ ىل ع لضش 6 ي اياتم 00 توملادعب هيلا دوعب ا
 انإف لك

 ») نموناع الا ىلا 0 تار لح ايسدنلال درس كا وا) ناعالادعباصلاخ (اكاصالعلعو )هللاب

 ع تامنل ا )تان (اروفغهللاناكو) ريخ ا ىلا رمشلانهو هندابع ىلا مانصالا ةدابعنهو ةعاطلا ىلا ةصعملا

 اجيلاقبو ةحصانم ( اباتمهتلا ىلا بوت هناف) هبلق نماصلاخهير نيبوهنيباهف اصلاخ (ااص لعو) بونذلا نم( بان نمو)



 ريصقتلاو ولغلا نيوه ىلا د.صقلاب مهفصونا ربح اماوك كلذ ن س ى اواوصلاو نيّدشلا نيبلدعلا ماوقلاف |

 2 زعل ا دبع ع نا وي 3 كلملادع لأسو“ 5 لا ل كل ةلولغ 0 كدب ليحتل ماللسلاو ةذاصل |اهملع سى 2

 هيلعد2 با اهتعأ كنإ راق و هي ًالادذه فاك هناكلمادنع فرعف نيتثسلا نيبةنسملا لاف هتللا هحوز نيح ه

 مثدا 9 ةروعاارت راسو ع اذ كلو ةنيزلاو لاما مهاب نوسدلي الو ةدالاو متتلل اماهط نولك اي 1 الاوناكمالشلاو

 الا م ث لحرلا ىعشل 4« ناقرفلاةروس + ادا فا هال لح هنع هللاىذر رع لاقورقا

 نوعدال نذلاو) هلك ا 2

 ال ىأ (رخآ اهلا هللاعم
 يا وهو و ىرقو 0 ودل ا ع يم اك نيفر طلا ةماقتسال 1!

 اوك نأ نوحو دك قم لاا ناكل ناث ربخ وهو صل الو اهنع لضفنال جا

 فرعض وهو نكش# ريعمللا هتفاضال ىثيم هن ا ناكمس ما هنا ليقو اوما كالذنيبو ر

 0 هللاعم نوعدبال نب لاو هاد لع *ىغلاب رابخالاك نوكف ماوقلا ىنعت «

 # قحاب الا# اهلتق مرح ىنمع اهم رحىأ © هللامرح ىتلا سفناا نولتق الور

 0 ىصاعملا تاهما ممتع ىنن # نونزيالو © نواتشالب وأ فوذحلا لتقل قا
 دوعوم روك ملا رجالاناب !راعشاو مهناعا لامكل ار راهظا تاعاطلا لوصا مهل ت 5

 لعش نمو 0 للميلاد !ايديقع كلذل وءدادضإ ةردكللا ير ءتو كلذ نيب مما

 ماياوذمو:لاقيدتادش ىا امايا 'ىرقو ءازجلا رامذاب امثا وا مثا ءآزج أمان قليب

 هلوةك انممىؤهنالف هنال قلي نملدد » ةميقلاموب فتادقا د ا #3 بعص

 نولتم الو ) نوكرشي
 أ( هللامرح ىلاس فلا

 الا)اهلتقمرح ىنعياهم رح

 ع١ 8

 ةدروأمحرو دوش (قحلاب
 ١ 0 ع

 ضضرالاف ىسوا كرشوا

 لتقلاب قامتموهو داسفلاب

 الو)نولتشالبوأ فوذحلا
 رايكلاءده ىو (نونزي

 8 م١ أ[
 ضب رعت ني> اصلا هدايع نع

 ةذالاو معنتل ماسطلا نولك أيال.اوناك سو هيلع هللا ىلص دمت باعحأ ةفصف هيأ
 مموشو عوجلا مهنعدسيام ماعطل!نم نوديرب اوناكنكلو لامحلا ايوب نوبسلب'

 باطخلانب رعلاق هريلاو ران م مهيقوةروعلا هب نورتسيام باشلانهو زيرةدابع
 # رخآ اهلا هللاعم نوعدبال نيذلاو ف هلكاذ ءارتغاالاا يش يتشال ل فرس |
 اورثك ان اونزو اورثك اذ اوانكدق اوناك كربثلا لعأنم امانا ساعنبا نع(
 اه انريذول نسل هنااا وعسو لوش ىذلا نا اولاقف سوهيلع هللا ىلص ادعار

 نم مهؤادعأ هيلع ناكامل

 د هناك مهريعو رف

 متم هللا ره رهط نيذلاو

 ا مقل ع نمو ]هم اع

 ءازح ( امانأ قلي ( طر ؟دملا

 نملد( فاءاضي ١ مثالا

 ىتا سفناا نواتق الو مر اهلا هللا عم نوعدبال نيذلاو لزنف را ١

 اوطنقنال ل لغاؤفرسا نيذلا ىدايعايلةلزتو 03 نونزبالو قملابالا هللا#

 ريكا بنذلاىأ هلال وسزاي لجر لاق لاق دو هللاددعنع 6« ى ل هللاةجر

 كءوعطا ند ةيشخ كدلو لتقت نألاق ََى أمثلاتكةلوهو اد .هلاوعشت ناكل

 رخآ اهلاهتلا "عمن نوءدبال ني ذلاوهلاقب دصت ىلاءت هللا لزن ان ك اج ةلياح ىنازن ”نالاقىأأ

 ىا © اان قلي كلذ لعغ نمواولل نونزنالو قطايالا تامر قا ةنلا نواتقل'
 ليقو ةبوقع ليقومثالا ءازج ديرباكا سايعنبا ناق امان قلي كلذ نمش لدقلن

 دحاو ىنعم ىقامرمال قلي

 ءاقل ىه باذعل ةفعاضمذا

 هلوقك مانالا

 * انرايدىفامت ماتاننأت 1

 ادحأتا ران وألا ز> ارطح دج

 ذات ىنمع هنال مذ ا مزق

 كم فءعضي ماملالاوهناسالا]
 دب دص امهمف 0 لسا مههج ىف نارثب مانالا ديىنلانا ترددلا و ىوريو منهج داوم

 ىاش فءضي بوقءوددزب و
 ا || كرمان باذعلا فيعضت بيسو # 3 © ةميقلاموي باذعلا هل ففءاضي يف رانلا ل

 ىلع ركبوا فعانشب

 مايالا روم ىلع بذع ىأ ( ةميقلاءوب باذعلا هل) , عب ه4 اخ و اق ) فع اضي عمو لاخلا ىلعوأ فان
 كرسشل عم ىصاعم كرشملاب ؟2رااذا ليقو تاذعىلع ابادع ةرخ

 .اهلتق ) هلللا عرس تأ :نس ةنلا نولتشالو) مانصالا نم ( رخآاهلا ) هللاعم نرد ( هللاعم نوعدبالنيذ

 ( كلذلعءفنمو ) انزلانولحمسلالو ( نوئزبالو ) دادترالاو صاصقلاو جرلاب ( قحلابالا ) اهلتق نواح

 ةميقلا موب باذعلاهإفءاضي )امج لاَش ورانلا ىف ايداو(اماي أ قلي



 ا

 - .يوسحمج بي تسمم د

 هج ةيبسوم ب هيوم جوبمم تسل

 يتسم - هدوردو و تنس 5

 ديب نانك و ب ناكلاامم لقوا اقوادحاس تايدقفلقناوةالصىفنآ رقلا نم ًاشأرقنماو ولاقو متلوأ

 اخ ناك امادع نا مهحباذ- ع اتع فرص انيرزولوش نيذلاو)٠ رثك أوأليللاءامحاي مهلا 0 وهنارهاظلاو

 اب اناذدنا 0 مموءدر 0 ١ هبقعمت نياق نبدحاس لاللا ءابحاب مهقصو هتمز زالمر ,كلا هنمو امزآل

 هاك 5 ” نوعرمم نولهتم نوفتاخ

 | تءاسو مه>ناىأ(اماقمو
 مههريعخ اهو تشب مكحوف

1 1 
 صوصخ اوارقّتسم هر مست

 كا فقودع مذلاب

 اذهوىه اماقهو اردتسم

 ةااطبر ىذلاوهريمضلا

 اهلاربذ اهادحو نا ا

00 
 اهيفو تنزخا ىنيعوأ

 لاحارةّتسمونامسأ ريع

 نوكين أ 2 دال

 ني_لحادتم نالبلغتلا

 انوكي نأو. ننقدارتمو

 ةباكحو ىلاعت هللا مالك م

 اوقفنأ اذانءذلاو) مهلوقل

 اوزواجي مل ( اوفرسيمل
 اولكأي ملوأ ةقفنلا فدحلا

 تفاصتلل اوسنلي ملو ماتا
 هللا ىذر سابع نءانعو

 ىصاعملا ىف اوقفني مل امهنع

 ردقلا ةزوا# فارسالاف

 لوقش ةاجر لجر ععمو

 لاقف فارسالا ىق ريخال

 لاقو ريكخاف فارساال

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 0 انموريد فاتح

 فرسأ دقف قدح ريعىف

 ءاتاوشب ( اودتقي مو )
 9 ريقتلاو راتقالاو رتقلاوىرصبو ىمءاتلارسكوءايلا مجفلو ىءاشو ىندم ءانلا رسكو ءايلا مشبو ىفوك

 :. الدعىأ ( اماوق) راتقالاو فا رضالا ىأ( كلذ نيب ) مهقافنا(ن راكو) فارسالاى تاق وه ئدلا ةيلاحأ دز

 هتءاس اهنا ) ميعباذءلا_س 205 قط فرصوف هللا ( رمثععم
 : ااننر نولوش 0 8-1 ,حا زدصتل وهو ىؤر ءورال مايقلا |

 دنا وهو هتمزالم ميرغلا هنمو انوا 3 امأىع ناكاهباذع نا مثهج باذدع انَتَع

 راذعلا نم نواحو قا ةداسع 3 مهدام>او قلخلا 0 مهطلاخم ند عم مهاب

 ر أ ىلع مهتولو و مهلاعاب 0 مدعل مع هف رص 2 هللا لا 0

 فب ميس ريض امفو ارقتسم تسب ىأ 44 اماقمو ارقتسم تءاس اهنا ف مهلاح

 االاوع للا لو ميما ةددضت م «اورتقلو ف 5 0

 مارقو ءاتلارسكو ل ورا ريثك نا أرقو بجاولاعنم ريتقتلاو مراحنا ىف

 أو لكلاو ءاتلا مضو ءايلا تب نويف وك وكلا ًارقورتقا نمءايلا مضب اورتقملو صاعنباو

 الدعو اطسو # اماوق كلذ نيب ناكو. ف

 | 1 لع امابقو مههوجو ىلع ادجحم ةالضلاب ليللا ىف مهّيرل نوتييب ىنمملاو مهلبل
 | ادلان هشكاب دقف راك أوأ نيتكر ةريخالا ءاشملا دعب. لص نم. سابغنءا لاق

 ١) سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللاىذر نافع نب ناثع نع © م رث

 5 #هإل مارقك ناك ةعاج ىفر حفلا لص نمو لمللا ف صن مادقكن اك ةعاجس ىف ءاشعلا ىلص

 | اما غ ناكاهباذعنا من منيح باذع انع فرصااشر نولوش نيذلاو# ل ا و نع

 رافكلا هللا لأس ىظرقلا بمكب د<لاقرافكلا نم بذعنم قرافمريغامز الات ادام
 ءااءار ' ١ 0000 برت رافع يرش لكل ةورانلا اوك مهم غافودؤب م ةوتمعن

 اماقموارقتسم## تسب # تءاسإل من مثهج ىنعي هان او مئادلا كالهلاو مزاللا

 كارسالا لبق « اورتقملو اوفرتس مل اوقفنأاذا نذلاو ف ةعاقاو رارق عضوه

 5و سابءنءا لوقوهو ىلا_هت هللا قوقح عنمراتقالاو تاقناو هللا ةمصءم ىف

 ديالاع ريصقتلا لا 3 6 3 0 فا ا

3 5 0 0 

 ةتمتءاسامنا) اماعا ومامزال (امارغناكااذعن امْيج بادعانعفرصا) انيراي(انبر نولوق نيذلاو)ليللاةالص
 5 م (اورتش ملو زةصعملا ىناوقفنيمل (اوفرسيملاوقفن أ ذانيذلاو) لاقف مناقفن ركذمن ذم ى ئوتم 000 3

 الدعاطو(اماوق)ريتقتلاو فارسالان يب( كلذنيب ناكو) قم



 «# رك دنا دارا نأ ةسلجلاو ةيكرلك ف اخ نم ةلاعلل ىهو راهلاو لدللا فالتخ

 م رتاذلابح او كح مناص نم هلدبال نا 0 هعنص ف ركفتو هللا الآ ركذت

 ن.رك ذل! نيتقو انوكيلوأع ا نم ةفاهلعمتلا كش نا * اروكشداراوأ 96 دابعلا
 ركذ نم ن 3ك ةزوع ا ف ءرخ ”ةلاىف هكرادنت اههدحاقهدرو هناق نم نك

 مريح ًادترف 6# نجرلا دابعو 99 هيف ىناسكلا هقفاوو فزت كلذكو رك ى

 راجح دايع ناىلع هتدابعف نوحم<ارلا مهنال وأ لسضفتلاو صرص

 ءاوتوةنيكسب نوشع مهنا ىنعملاو هن ف صو ردصم انيه اشم وا نينيه انوه

 ال نيب و اننيب . ريخال كل ةكراتمو كتماهلست ««امالس اولاق نولهاجلا ياخ ل نادل

 ناف همست لاتقلا ةيآ هيفاننالو مثالاو ءادبالا نم هيف نول! لوقلا نم

 ادع رل نوت نيذلاو # مالكلاىف مهتلباقم كرثو ءاهفسلانع ءاضغالاهب دار

 ريخأتو ءايرلا نم دعباو نجاكتللاب ةدانعلا نال ةتوتيلا مهصيصختو ةالصلاف كامات
 تا ا الا

4 

 | اهدحأف هلم هناف نإ هبحاص ماقد هه دحأ موش اضوعو ان ةاثعم سابع ْن

 ا هلدلا ةالصلا ىتساف لاق باطخلا نيرغم ىلا لحر ءاح قيقش قة لاكثر ا لاف اك

 ضرالا ىلع نودع نيذلا #8 هتلادابع مهلك ق لخلاالاو ليضفتلاو صيصختلل ةفاضال

 لب نيربكتمالو ني> عالو نيرش *أ ريغ نيعضاوتم راقولاو ةنيكسلاب عي هي نوب
 هنوهركي اع ءاهفسلا ىنمي © نولهاجلا مهيطاخ اذاو ف ةفعو راقو باحصأ ا ءالن

 م ادادس ىأ * امالس اوأ ١
 مث لاتقلاب اوعي نا لبق اذه ليقو فورعملا مالسلا دنم دارملا سيل و اواهجي مد

 ىلاعتهلوقل ايمي ناب وأ هبف لما ناىذ اهف هماقم موق. نابرخآلا امهنه لكل

 | نجرلاىلا متفاضاو # ضرالا ىلع نوع نذلا 9 وأ ةفرغاا نوزحي كلا

 ءاعلاضعهركاذلو ارطبوأ]

 | دارا ةفلخ راهنلاو ليللا لمح لاعت هللا ناف كرامنيف كتلل نم كنافام كردال
 ١ ضيأ اذهو دوسا اذه -لمدف هيحاصل افلام امهم دحاو لك لءج لو ركشلا
 | ةلظلاو ءايضلاىف نابقاعت امهف اذه ءاح اذه بهذ اذا هيحاص امهدحأ فاخب لق

 ءاهفسلا نعءاضغالاف كلذ ىلا 0 # اروكش دارأوأ 9و ظمتن و ركذتب ىأ ©« ركذ.نأدارأ نمل 8 ناصقنلاو ةدايزلا

 ' هذه لبق 6 نجرلا دابعو 8 لجو نع هلوق # امهيف هيلع هبر ةمعأ ركش ىن»

 / اوملح مهيلع ةقس ناو نوهفسيال هم 4 نومل-لوقلا نم

 | اذه لق 1 ءاهدنج ارقاذإ ناك هنا ىرصبلا نسحلان ء ىوربو لاتقلا يآ هن َ

 ا فنصو اذه لاق «ءاماقو اذن م نر نيذلاو »أرق اذا 3 هزاهن تل

 ىف ريد( ركذي نادارآ نمل)درول نم هتافامءاضقىف هفلؤعو ا ديضمدنع رخ آلا امهدحأ فاخم ةفلخ ىوذ امهلعجا

 ركشيىأ (اروكش دارأوأ) ئغقنف ىسنملاوأ هللاركذ.ىأ فلخ و ةزج ركذ امهريدم فرعق امهنالتخاو 5

 ةفص امهدعبامو نوشع نيذلاو نوزجيكتئاوأوأ ( نوع نيذلا ) هربخ أدتبم ( نجرلادابءو)امهيف هيلع هب
 لع) هءادعأ تفصوام دعب 4ناقرفلاةروس ١) هتالوأ فصو ه# 406 ايو لضفتاوضصيصخلا جرا

 هش وا لاح (ا وه نضَرآلا
 ايشموأ لينيه 5 ىثملل

 نيللاوقفرلا نوهلاو انبه
 راق ووةنيكسب ن وشع ىأ

 لايتخاو حم نود عضاونو

 مهمادقاب نوب رضي الفربكتو
: 

 ارش مهلاعم نوقةفالو

 هاوقلو قاوسالا ف بوكرلا

 اذاو)قاوسالافنوشعو

 1( نواح مهطاخ

 اواق) نوهركي اع ءاهفسلا

 لوقلانم ادادس (امالس

 ءاذبالا نم هيف نولس ]|

 مكب الست وأ كفالاو

 مقاف م ؟لهاجنالو كك
 ليقو لستلا ماقم 1

 . ةحاحالو لاتقلا ةيآامعسن

 ةءوسم و اعرش نع

 مث مه
 نيذلاو)هلوقب مهليلفصو
 عع ( ادعس مهرل نوتيدبب

 مئاق مج (امايقو) دجاس
 لواظلا فالح ةتوتسااو

 تعلبيللا ككردب نا ىهو

 ا فصو اد_ه

 نأ) ضع. !اهضعب ةفلتع

 دايعو ) ليالابلمعيرا ماايكرئامورا لاب لمعت لدللابك ارتنالاطلال ( ار وكم ءارأوأ لم يفالتحاب ل :هت.نأ(ركذأأ 0

 تافكللا مهلك اذاو / نواهاجللا م .طاخ اذاو )هللا ةفام نماعضا وت( انوهضرالا لعن وشع نيذلا )ندحرلا صاوخ ) نم

 َّق (امانقو ادهس) ةالصلاب( مه.رل نود 3 نذلاو )لوقلان م ادادساولاة واذ و ردم اودر(امالس ا ولاقو) قا



 17 يال هءىعسلا نع لاوس اذهف هلدوعلتق نجرلا فرعنال ىأ (نجرلا اموا ولاق ) هل اوعضخاو هلل اًولدخ
 !او ا لمعتسا اك مهءالكف المعتسم نكي ل هنالءانعمنعوأ اع لوهحلا نع لاؤسلاو مسالا اذب.' هنوفرعي

 ب ناكةزجو ىلعان سعأرهب ان» لع ريغنم دحاي دوهعسلاب كسمالوأ هادؤيجحتلابان سمأت ىذا انستا دجسأ) موحرلاو

 اوذ ةغللا لهأ دنع هانممنال اودناعدقتوهام فرعنالونجرلاب ىمسملا 0 0 اا روس أ ضعبا لاق

 ( مهداذو) شطعلا ةيام ىف ناكاذا ناشطعل حر لوقت ةغلاملا ةشانم نالعف نال: ةج

 ورب ءاعلاف لعح ىذلا ك رابن) -ه : ه: >> ناعالا نع ادعاسس( رسثععساتلاءز ,لا) (اروفن) نجرلل اودجم“ا

 رلا ىف اهدعب ةياغال تلا

 بكاوكلا لزانم ىه

 ناتي بكوك لكل ةراسلا

 لاذ تيب رمقللو تيب

 روثلاو خرملااّتيب برقعلاو
 ةرهزلا ع نازيملاو

 ات ةلدسلاو ءازوحلاو

 تدب ناطرسلاو دراطع

 شعثلا ترب دسالااو رمقلا

 اتي توحلاو سو-لاو

 وادلاو ىدلاو ىرتشمل
 جودبلا هذ هو لحز اب
 عب رالا عئابطلا ىلع ةموسقم

 الا دحاو 0 بدصق

 دسالاو لاف جورب ةثالث

 روثلاوةيران ةُثلثم سوقلاو

 نازيملاو ءازولاو ةيْضرأ

 ولدلاو
 ترعيلاو ناكل كا
 تسون[ اتال تول

 ىه ىتلا جودبلاب لزانمل
 0 0 ةيلاعلا ا

 ةكاوعا هلئللا

 دوسان سعأت قع ا ىذلل 8 0 ا امل روهسأأ 2 اولاق كلذلو هربع ٌ

 رجرلل دوجحتلاب مالأ ىا © مهدازو ف ضعبل مهضعب لوق هناىلع ءايلاب انسعأي |
 رامت 8# ناعالانع # اروفن ف |

 ةاقتشاو اهناكسل لزانملاك ةر راسلا بك اوكلل اهنال ةيلادلا روصقلاىهو هب تيس ريشع |

 اشرااكرم ك] مع نوكي نا لمتحو ءارق عج وهو رق اذىأ ارقو "ىرقو للللاب |

 فلخىوذ ىأ 4 ةفلخ ناعااو 0001 يتاوعو د هاو ترملاو هقرااوا

 قرأ هلا اونظ مهنال 5 هللا ىلع هنوقلطي اوناكام مهنال © نجرلا امو اولاق

 زاكلاو ةزج أرقو هوم مل ابرعم ناكهنال ليقو نافسع ريغ نه انلكسمالوا

 ثالا جودبلا ىنعي © احورب ءامسلاىف لمح ىذلا ك

 8 سمك !لءجو هلوقل سما ىنعي ه# احارس اهبفلءجو © هروهظل جربتلانه
 يضم 8 ارينم ار 1و راكلا قرنان هلا قالا. لالكلاو ةزيح أوتو

 دانحلا ةليسم نونعي ةماعلا ناجرالا نجرلا | 22 6 نجرلاامو اولاق

 4 مهدازو 8 دما تنا 0 لل دون 4 ةماعلا نادر 0 7 |
15 

7 

 2 3 ىلصف 8

 هعام# دنع لوخسلا نأ عقسملاو ”ىراقلل نسيف تادجهشلا منا نع نم ةدولا هدهو ا

 وبعلا ىه جوربلا لبق#اجورب ءامدلاىف له> ىذلا كرايتة#ىلاعتهلوق # اهتءارقو

 ءوربا| ىه سابعن.ا لاقو سر !اهيفروضقجوربلا ليةواهروهظااحورب ته”رابكلا
 | 11و روثلاو لا ىحو ةراسلا ةعبسلابكاوكلا' لزانه ىه ىتلا رشع انثالا |
 7 ولدلاو ىدحلاو سوقلاو برقعلاو نازملاو ةليثسلاو دسالاو ناطر لاو ظ

 لوجو # اهناكسل لزانملاك بكاوكلل اهنال ةيلاعلا روصقلا ىه ىتلا جوربلاب تيمس |

 لق © ةفلخ رارللاو ليلا لءج ىذلاوهو ارينم ارقو 9 سمشلا ىنمي 6 احارس ايف

 نءا)(ابيف لعءحو) اه رويظل راخلا وكلا ىف عوبلا دهاعو ةداتقو نسحلالاقو 0 روهطظل 00 ريتا ره ع4 ريلا 2

 نه جود

 | لج ىذلا وهو) لدللاب أضم (ارينمارقو) اموحن ىاىلعو ةزجاح رساهدقوتل سمكلاىنعي ( احارس ) ءامسلا ىف

 هلا امم دحاو لك راهنلاو ليالااملع فان ىتلا ةلاخلاىهو بكر نمةيكرلك فاخ نم ةل-هف ( ةفلخ راسملاو

 | الط ونحرارك ذ (مهدازو) ب ذاكلاباذكلا(ان سميا دعشأ) ب اذكل [ةليسم الا نج-رلا فرءنام(نجرلاامواواق)

 .هقلاشواموجم (احورب ءامسلا ىف ل !محىذلا)ةكريوذ (كرامت)ن اعلان نعادعاب(اروفن) سو هيلعدتلا ىلص ىنلاةوعد لات مو

 5 راهلاو للا لج ىذلاوهو) لدالاب مدآ ىنبلا يضم (ارينمارقو) راجناابمدآ ىتبل 0 ارسر)ءاملا ق(اهفلعحو)



 هدمحنو هللاز نزاوعس لقوأ دنا بحوب ىذلا هقيفوت ( دم رد 1ع لكون نم هريعملا لكي نأ نم ) ع

 مهلاوحأب ريبخ هنا ىنعيهدابع بوند اريبخ هللا 0 (اريب ا بوش هن ىك و ) هيلععانث اب بويعلا لك ن 'ء

 نكي مل هنال ةدملاهذه رادقم ةدمىف ىأ( مايأ ةتسىف امهنيبام وضرالاو تا 2 قلخ ىذلا) مهلاعأما زحف
 اعاو ةعملا موب اهرخآو (.ناقرفلاةروس ) دحالا موب اهلوأ ته 260 زي دهاعخنغ ىور را ل

 ا رب تنس نع الد 4 دس عسووف مع رت نم عضال مق
 تيثتلاو قفرلا هةلطامملمت كو م ركشلاب ماعنالا ديزمل ايلاط 0 هءلع انثم ناص

 شرعلا ىلع ىوتسا مث) 1 ١ 0 كيلع الف اهلطم # اريبخ #8 نطب امو اهنم رهظام # هدابع بو
 نجرلا وه ىأ ( نجرلا || * شرعلاىلع ىوتسامثمايا ةتسىف امهنيامو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا  اورفك
 نود ًادشم هد جول ١ ثيح نم ع لكوتب ناب اقيقح هنوكل ريرقت ةدايز هركذ لعاو هيف مالكلاقبسدلا
 ىوتسا ىف ريمضلا نم لدي .وأ عم ىلاعت هناف سمالاىف ىنأتلاو تابثلاٍلع ضيرتو هيف فرصتملاو لكل َقااَدلا
 انديلا ا وأ | «نجرلا# جردتو ةدؤتىلع ءايشالا قا داس لكى هسما ذافن ةعرسو هتردق لك

 ةزمهالب (لئساف) هربخ | ىوتسا ىف نكسملانم لدب وأ ىحلا ةفص هتلءج نا ف وذ وأ أدتبمهتلعج نا نيذلادبخ
 لسةلص (هنز ىلعو ىه ]| ءاوتسالاو قالا نم ركذ اعلئسافاريبكدب لئسافإلل ىملل ةفصدنا ىلع رخلاب كل
 باذعب لئاس لأس هلوقك | هيفكقدصيل ةمدقالا تكلا ىف هدجو نموأ ليربج وأ ىلاعتهتلاوه وهتقق كرب امل ماع
 ةاصنع نوكت اك عقاو لأ نم كربخ نم هنع لئساف ىلاعتهللاىلع هقالطا اوركتا نا ىنعملاو نج-رلل ريمضلا لقو
 نلئسنل . 0 هلوقىف || أادتم نجرلا نوكينا زوجي اذهىلعو مهتكىف هفداربام ءىحم اوفرعيل باتكلاللا
 هبلأسف ميعتلا نع دئموت |١ ءانسعالا مم هنت ءايلابىدعي شيتفتلا ىنمم هنعضتل نءب ىدمياكلاوسلاو هدعبام ربل |
 هب لغتشاو دب 3 كلوقك نجرلل اودي“ مهل لبق اذاو ل اريبخ ةلصدناليقو
 ثدي كلوقك هنع اسر ا ل مشل الا يا اا اتا يسيل هه
 ةلضوأ هنع شنفو هنع | توك ىح ىلع لكوتنه نال توعال ىذلاىملا ىلع لاق ماو هرومأ عججف هيلع

 !١ نع و( اييخ) 07 عمم داو حنو يي ىلاعتو هناحس هللا امأو هتوع هيلع هلكوت عطقنا

 2 لاش الد لرودتف لقو همعت ىلع اركش الس ىأ 06 هدمح عبسو » ةئيلا عيضيالو هيلع لكوت نم رم

 هتجرب كرب افرام الجر | ملاع ىلاعت هلا ىندي # اريبخ هدابع بوند هب نكو# هتلدقلاو هللا ناهس لق هانم

 هب اريبخ الجر لأساذوأ || ىلع ريبخ هنال هريغ ىلا همم جاتحال هنا ءانعم ليقو اهب ميزاهف هدابع بونذ عب 2
 مسا ندحرلاوا 2 / ع افك سع اة ىلع مث ءمدق اذا لاق هناك ديدش ديعو ةيقو ماك لعرل ١

 روك ذه ىلاعت هتلاءاعسأ نم لإ ع تاوهسلا قلخ ىذلا 0 نع هلوق 9 ةبوقعلا نم ٍنوقعست 5 مكنازام 1

 - ةمدقتملا تكلار ىأ # اريبخ هل هن لئساف نورلا شرعلا ىلع ىوت ا مث مأيأ هئسو 5 ضدرالاو 1

 لأساف ليقف هلوفرعي اونوكي شرعلا ىلعءاوتسالاو ضرالاو تاومنكا قاخ نه ركذ اع ىنعي كلذ ريبلا للا ١

 نم كر بحي نم 00 اذهب ل غرك اللوفر يرش 0 معلا باطوف عجرتال ناسنالا اهيأ ءانمم يقل
 0 1 ايكلا لهأ ن حرال اودممما مها لبق اذا وه» مالسلا هيلع لوح وف ليقو ىلاعت تاو ارب
 اوناكد 7117 نم َن 4

 ةالصلا هلع ده لاقاذا ىأ (مهللقاذاو) ةماعلا ناج ره لاش نر درب ةماهل ابىذأاالا نحلل فر 5 نر 1

 (نجرالاودعسا) نيكرسشتلل: ا

 (امهيبامو ضرالاو تا وعلا قا ىذلا )املاع(اديب ءدابعم وندي) هللا( ىفك و ))ء ماب لص(هدمحت عد و)مىاةكرحالنبنا
 ةعاموابممونرخآ ودحالا موبابنم «موب لوأ نودعتاةنس فل أمو لكلوطايندلا لوأ مايا نم «(مايأ ةتسىف) بئاعجلاو قلنا ن
 (هبلئسان) شرعا! ىلع جرلا ىوتسا لون رخؤمو مدقم(نجحرلا) شرعا اهب ةلثما لاق و( شرعلا ىلع) رقتسا(ىوتشا#

 د.حوت كاب نجر الا وعض ا( نجرالاو دحمسا)ةكمرافكل (مها لد ةاذاو)كوربذرعلا لهأ هللا نعلأس فلاش واملاعهتلاب(اريب 2ك كال



 وج ورب رسم

 نيود تعس هب

 + دوج دوم 7

 ١ ود. رويزي تمسح هج يو جس حبو جوع سحيم .٠ همجي تس

 3 3و ار ارهاظمو انعم( اريهظ ) هب رةيصعف ىلع( هدر ىلع رفاكلا ناكو ) هوكرتنا ( مهرضيالو )
 هلا 0 ا ةدابعب رفاكلا نا ىنعملاو ةنواعملا ةرهاظملاو 9 نيوعلاكر ,هاظماو ريهظااو ز زيزع

 !ء(هيلعركلتسأام لق ) نرفاكلل ارذنم (اريذنو ) نينمؤملل ( ارثبمالاكانلسراامو) نجرلاة يصءم ىلعهنواعيو
 ' لوق رحآلا نم هؤاتثتساو ءاشنم لغقالا دا رملاو (اليبسس هير ىلا ذْميْنا ءاشنمالا) لعح (رحأنم)
 ناالا تيعسام ىلءاباوث كنم عه ؟ زؤ- كلر لام (رسشععساتلا» نلا) لصحت ىف كلىسدق كيلع
 ٍٍ 7-9 74 سلقةع.ضتالولاملا اده

 13 )11! لكس اق واخ مامذا هقانود نمدبعاملكمأ مانصالا ىنعي 3 مهرضيالو |

 جوباوأس خل ارفاكلايدارحاو كرمشا اوةوادءاابناطشا ار هاظي © اريهظهد رىعرفاكلا |
 ةكنوكيفكر عظ فاخ هندي اذادب ترهظ مهاوةنه هد: ءدل مقوال انمه» انه ليقو |

 ذاكلاو نينمؤملا# اريذنو ارمشيمالا كاناسراامو #8 معاار رن الو تلا مهملكيالو
 نم# |ريذنو ارمشب» الا هيلع لدي ىذلاةلاسرلا خيلبت ىلع هيلع م كلأسا املت#
 بو هيلا برقي ناك ةائَمَدَر ىلا فخم ا لعفالا « ءاش نمالا

 آ 0 134 هلإ ثدح نم رحالا ةروصب كلذ روصف ةعاطلاو ناعالاب هدنع قازلا |
 سفن كعافناي ذتعا ثيح ةقفشلا ةياغا اراهظاو عهطلا ةهبشل اعلق هنم ءانثتساو 1

 نم م كفل لالا كلتوخ

 نكلو باوشلا سدح

 باوثلا ةروصب هرودص
 كلامتظفح نالوش هناك

 | باوثلاةلزنع كظفح تعا

 ا باثملا اضرك ه.ىئاضروىل

 ةالصلا هملع هنا ىرمعاو
 ادد هنأ عم مالسلاو

 مذاختا ىنممو ددصلا

 1 | هيا مرش اليبس هللاىلا

 7 #« توعال ىذلا ىلا ىلع لكوتو _ لعقيلف البس هيرملا ذحنا ءاشنم | ا الاب
 1 نود هيلع كو نا تلا هنو 2 رد 2 خالاوإ مروع |١ نمو ذارل ل ةواساا#
 ا تسلل ل ل7 ىلا قالا نا نأ ءاغ
 ليقو لعفيلف اليبسهي راض
 ع ىلع ماجا هريدقت

 | الاار 95 5 بلا كوعدأام

 | ةيرىلا ةليتش وعدل اناا
 نال ىرح [كلذف هتعاطب

 0 افاوار >أ باتلاو ايقاحاو د دلر

 55 0 7 ل2 6 0 دمتي 000 امو 0

 0” ا دسرمالو هعش الف هلا انتوعدب اع انلاومأ دجح باطي اما اولوقتف |

 نم نحل ناك البيس |
 اذه ىلعف كنز لأ اادس م قافئاب دمحم نا ءاش

 5 نوك

 تبلطىقالا لاملا قافنا نم عنه نكلو ارحا ىسفنل مكلاسأال |
 1 اذاختاو هللا ٌءاض سم

 1 0ك 35 لع 00 ولع 0 © هتتج 9 ١

 لكوتو) هيلع ىنرجأي هلا
 ( توعال ىذلا ىحلا ىلع
 الكو توعالن م 4 يا

 الياذت وع نه هىللا كاكيال
 ا ديا هب قل ىجعلي

 مهرؤر 5-5 ءافكتساق هيلا

 0 ىح ىلع ل

 خا 7 1 0 000 رو نيود ردنا 0 مهرضيإل ا 0 ةرخآلا
 (لق)راناا نم (اريذنو) ةنإلاب( ارسشبمالا ) ةكم لهالداي(كاناسرأامو) رفكلاب هءر ىلع نيرفاكال انوعلاقو

 هسديرملا دي ناءاشنمالا) قزرالو لعجن٠ (رجأ نم)نآرقلاوبيحوتلا ىلع (هيلعركلئسأام)ةكملهال
 -!ىلع) داي (لكوتو) هءاوثدفاعج م اليبسدنرىملا ديحوتلا كلذ دحمتو دحوب ناءاش نمالا لاش وناعالاب

 تاومالاىلءالوةحيدخو بلاط ىبأ لثم نوتوع ىذلاءايحالا لع لكوتتالو (توعال



 دارالطلا كاك د 0 تمل ةنص ( تارقت د ) | .هدحأ ىأإ اذه )ا نرخ نع ولاني

 اينيننعو انهن لصف, ميردق نم الئاج "انور اموت لد | وا اديدش أ ا ةفص ( جاحأ م اذ كك

 (اروعخ 2 وق ١ نالصفنم 04 ناقرفلا5 هراوودس م ةققللا قو --1 56١ -- ناطات رهاذظلاق امهف 09

 يل يو لا أ ناستاال ثيحم نيقصالتم نيرواجتم امهالخ © نيرعملا جسم ىذلاوهو# ىرقل زيءالان ع اعونم ارت 7 ١
 ا نقل ىنااوهو) | 5“ .وذع طرف نم شطعال عماق * تارف بذع اذه وه اهالخ اذا ه-تاد جرم ن اروت كه أباح 2 هلوقك ا

 ناسنا(ارعب ) ةفلعنلا : | 5 حلام هلصا لعلو لعفىلع لم ”ىرقو ةحولملا غيلب # جايا لم اذهوو)
 رشي ى 8 2 1

 هارأ(ارهص دايس لل ) | ارفانثو © اروح ارجو وف هتردق نم ازجاح هز راسه لء>و# دراي
 ىوذ نيمسترصبلا مسقتا | كلذ ادودحم ادح ىلقو هنع ذوعتملل ذوماملا هاوشامرخ الل 0 امهتم لكن اك اغيل

 ١ رملاب دارملا كللكَو | يرعط ريغتال 2 رف هلالخ ىف ىرحمف دقش دق رخلا لخدت ةلجدأ

 نم امهنيب لوحيام خزدإلابو ريكلا الار لاب هو لينلالثم ميظعلا ربلاا د
 ْ رلكا ءازحأ ةعيبط ىضتقمنا عمةفصلا فالتخلا و لصفلا ىف ة 0 وكت 12 رال

 ىفعإإ 3 مع ءاملا نم مقاخ ىذلاوهو 0 ةيفكلاىف تيلخلا تقصالتو تماضت ن

 لاكشالا لشو سلسيو م او ارح كلج وأ مدآ ةئيط هلرج ىذإ

 | ىا بسن ىوزنيمدق همسف ىأ # ارهصو ان هلعشخل ةفطنلاوأ ةاوهسب تاهلاو

 | نيد وزلادنم لميف ىلاءتهاوقكنهب رهاصي اانا ىا رهص تاوذو مهءلا بسن. اروكذ
 | ءاضعا اذ اري ةدحاو ةدامنمقلخ ثدح ## اريدق ك.ءر ناكو' © كالاو ركذل
 ْ | نيمأوت مم ةدحاو ةفطن نم قاحي اع . رو نياباقتم نيوسق هلمحو ةدعابتم عابطو ةفلتخم

 ١ مهعفشالام هللاز ود نم نودابعيو 2 قناو ارك

 نيءاملا ىمسوىعرت اًييناخاذا ةبادلا تحرص لوقت نييتضالتم نارواجم امهاالخا ( نرخلا حب

 نالفنب نالف لاقيف مهيلا

 تاوذو نالفتن. ةنالفو

 نام رهاصيإ نا

 م 0 ىلاعت هلوقك

 ىتالاو ركذلا نيحوزلا

 (اريدق كبر ناكو )
 ها وس ناسا عح

 ارك ذنيعونارسثبةدحاوا |

 ىااشت مخ ليقو ا

 ةرهاصم ارهصو ةيارق

 ل كارت نال باتنالا باب
 نال ةرهاصملابو اهمعش

 امر. نوكحي دلاوتلا
 هللا نود نه نودبءيو 1

 | ىلع امهدحأ ضان وامهطلخ ىأ «نيرحلاسع ىذلاوهوؤل» ىلاعتدلوق 5 اديإ5
 ١ ىلالبع ةبوذءلا ديدشىأ#تارف بذع اذهل ام«راعيف امهلسرالبقو رخآلا
 * اخزر 00 ف صل قو ةحواملا ديدش ىأ 46 جاحأ ملم اذهوو# ةوالحلا

 اس أ | روح ارحو## بذهاب حلا الو للاب بذعلا طاتخمالف هردق ازحاس ا
 ١ ىذلاوهو 9 ىلاءتهاوق # بذعلا ململا دفبالو رخ آلا ىلع امهدحأ ىجسسالف امون

 / رهصو بسن اذهلءح ىأ ه«ارهصو ايسنهلءعف ارسشي ## ةفطنلا نم ىأ 6 ءاملانمقلخ
 ' ةمرحلا بجوبام بسنلاو هحاكت لحام رهصلاو هحاكن لحالام بسنلا لبقو
 (نيرحلا جسم ىذلاوهو) ١ ةبارقلا هبشت ىتلا ة_طاخلا رهصلاو ةبارقلا نه بسنلا ليقو ام>وب الام رهصلار

 بذعاذه) نيرلا لسرأ
 اذهو ) بيطول>(تارف

 قاعز حلامسم ( جاجأ ل
 حلالا نيب ( امني لمحو )
 ازحاح (اخزرب)بيطلاو

 رش قنالاوركذلاع امنم (ءاملان املا م ٌقاَح ىذلاوهو ١ هيحاص مطابه دحأ ريغي نأ نه امرءامار> ) ارود مخار#

 نم قاخ اع ( كبرناكو) اهريغو ةبارقلا نه وزالالام(ارهصو)ةبارقلا نم هحب وزتل الام/(امسنهلدخل) اريثكا

 ايندلا ىف(مهعفشالامهللا نود ند) ةكمرافك (نودبعيواريدق ( مارحلاو ل'

 را

 | هلوق اهعمجو اعيسٍبيسلابو اعيس بسنلاب هللا مرح دقو حاكتلل مرحلا بسنلا و

 ءاسلاةروس ريسفتىف هلناسو كلذ ريسفت مدقت دقو هل مكتاهمأ مكيلع تمرح

 ركذلارسشبل نم نيعونةدحاولاةفطنلا نم قاخ ثيحدارأ ام ىلع هارب دق كب رناكوؤل

 | نا ىأ © مهمقتيالام ٠ نيكرشملا 2 نع هي هللان ود نم نودبعيو ف قنالاز

 1 يو 1 ادا طا كنان ىل 6

 07 ورصد اا

 كيتي يتحلل ية د



 ءرطلا ا ذأ اهل ثارتك الا ةاقو اهدوعجوةمعنلانارفكالا م 00 ىباف( اروفك الا سانا
 آا الا اوناذةعدو ذاذرو دوحو لطو ا نم ةتوافملا تافصلا 6 تاقوالاو ةفلتخلا نادلبلا
 ًأرطم لقأ ماعزمهام امهنعدتلا ىضر سابعن اوركذيالواذك ءوشانرطم اولوقناو
 ءال هنال ماعلكف هرادقمو رطملا ددع نوف رعب ةكفشال | ذا 0 1١ ىلا تح دعرصو هللا ل
 مالا بسن نمو ىسانالاو ماعنالاو ةدلبلا ريك ىف باوج انه نم عزتنبو داليلا هف فاتح نكحلو
 ءا ءاونالا بصن دقو اهقلاخ ىلاعتهللاناىأر ناو رفكىلاعت هللا قل نم ءاونالاوىه نوكتنا دحجو ءاونالا
 نيرفاكلا عطتالف | ريدة يرق هي ع .٠ ر- لكىف اشءلانئشواو) ( هع رفكي ملاهيلع تالالدو

 انعو هتجروىلاعتهنلاعنص

 ءابعا كذع انففمخل انئشول

 ا 000 5

 كل عمجت ن ناانتش نس

 نيلس رملا بج لئاضف

 نيملا اعاا ةفاك ىلا ةلاسرلاب

 كيلع سالا انرصِتق

 كدحون وكتف هنن كانمظعو

 بطوخ 57 م

 لباقف لسرلا اهيأإي عاب
 وينبع ركشلاب كلذ
 | ا

 نم هيلا كنوعدب اهف

 مو مهنه اد مهو ,مةفاوم

 ءاس الا هقا ىلع ترن

 2 ع ىناضر رثآق

 وش ناب اهدوعج وأ ايلا ثا ارتك الا ةإق و ةمعنا| نارفك الا © اروفك الا ساثلا

 | ىري نه فالخم ارفاكن اك ءاونالا نم الا راطمالا ىربالنمو اذك ءونب انرطم
 رق لك ىف انثعبل انش ولو #8: ىلاعت هلع جن تاراماو طئاسو ءاونالاو هللاقلُخ نم

 احا كيلع سمالا انرصق نكل ةوبنلا ءابعا كيلع فخضف اهلعا رذنب ايبن تاريذن
 ءدلاىف دام الاو تابثااب كلذ لباقف لس رلارئاس ىلع كلالمضفتو كناشلاعظعنوكل |

 اسااو ةالصلا هملع هل عمت و هو هيلعكن ودب رب ايف# نب رفاكلا عطت :الف ل قا راهظاو

 تن مهنا ىنمملاو عطتالف هيلع لدي ىذلا مهتعاطك ! يا رقلاب 6# هب رهدعاج وول نينمؤأل 95

 4 اريبك اداهج 8 مهلطاب ةحازاو مهسةلاخم ىف داهتجالاب 31 كقح لاطباىف

 ةاداعمو مهتفااخم نالوأ فيسلاب ءادعالا ةدهاجم نم ريكا عاب ءاهفسلا ةدهاجم ْ
 ىلا ث ثوعبم ةنالل رفكلا لكم داهح هلوأ مهروهظو مهونع عم مهرهظا نيب ايف ْ

 39 طم اولاق اورطما اذا مهنا وهرهرفكو ادوعجىأ ك«اروفكالا سانلا
 هدلا:ااص ودلع هللا ص هللا دكر امن ىلص لاقدنا ىهملادلاخ نبديزنع «قزنا

 7 نورد له لاقف . سانلا ىلع ل |قأ 00 اف ليللا نم ءاعس 1 ةيبدخلاب

 طم لاق نماما رفاكو نم .ىدابعنم عبصأ لق ٍرعأ هلوسرو هللا اواق مكيردلق |
 3 ءوط ان رام لاق نم مو تكاوكلاب رفاكو كَل مم كلذف هتجرو ةارحف ا

5 

3 
 ا

 ٠
 ا ا

 اربذنة يرق لكففانثمب انتشواوإ# ىلاعتهلوق # بك اوكلابنمؤم ىبرفاك كلذف اذكو || هوعيمت اذهيدر ,اوءاوعالا

 وت ةرادعاأ لع كانلجو اهلك قر لا ىلا كا انمعي نكلو مهردنب دور 1

 'وعدباهف 6# نب فاكلا 0 ةعبف رااذخ ردلاو ةما ركل نم كلان ددعأ م كر رجا

 أ ©« اريك اداهج 2 نآ 42 أ 3 هب مهدهاحو َِظ مهادمو مهمتنا وم نم هيلا

 - ونيس 4و 0

 هللاب ىأ ( هم 7

 1 ه-ةفونو 00 ىجعلي

 نآرقلاب
 دش) عجرب نأ زوحيو قاشملا نم هيف لمتحي امل هللادنع هعقوم ايظع ( ازيك اداهح)هنعزجملاب مهعرقو

 ةئرق لك ىف ثعبول هنال ىرقلا ةفاك ريدن هنوك نم اريذن ةيرق لكف انثعبل انئشولو هيلع لدام ىلا هيىؤريوصلا

 مظعو كلذ لجأ نم هداهح ا كانا كلت هللالوسر ىلع تمقجافهتبرقةدها ربذن لكىلع بجول

 ةدهاع لكل اعداح اريك اداه> ىرقلا ةفاكر يذن كن وك ببسي مهدهاجو .

 ] ةيرقلحأ لكل (ةيرقلكف انثعيلانئشولو) هتمعنبو هللا رفكلاىل-ع اوماقتساو اولبش مل اروفك الا سانلا

 ؛أ(نيرفاكلا عطتالف ) كلامه لك ةقاركلاَو# باوثلا نوكي جل: الوسر نمانللة فاك كانلعح نكلو افودع ًالوسر

 2 فيسلاب ( اريك اداهج) نآرقلاب ( هءمهدهاجو ) ا اع هبامسأو

3 

 هد مهاداح ىأ



 ا

 3 كلذلو 8 ا نوشنعي نذلا ىداوبلا ل ها ىنعلإ ي اراثك ىءاناو اماعنا ان كلل

 عبانملاو راهنالا برش نويت: ىرقلاو ندملالها نال مهصيصختو ىبسانالاو ماعأ

 ناوذلا ف اقف نيسانا ةلكحا نا ىلع نانو ُظ َّق قاوطلا ن زادحملا وا مقل محو

 نم رطما ماعام امنع هللا ىضر سابع نأ نعو اههريغو لطو لباونم ةتوافتل

 عضومهدارا لبق © انيم ةدلب ف رطملابىأ © هب يما ِ ىلاءتهلوقو # ”ىشدسمتل
 1 اريثك ىسانأو امامناإ# ءاملا كلذزم قسنىأ أ «كانقاخامدمقسن وف "5

1 
 رطمأب ةنسنهسدل لاق هعفرب دوعسهنءانع ىورو ءاشي ثيحهتللادفرصي اربف رن
 ايندلا ءامسلاهذهىفاهلعسف قازرالا هذه مسق لجو زع هللانكلو ىرخأ ةنسؤرا
 لو>ىصاعملابموق لعاذاو مولعم نزوو مولعم ليك ةنسلكدنم لزني رطقلااذهىف

 ليقوامراخخلاو ىفايفلا ىلا رطملا كلذ هللا فرص امزح اوصع اذاو مهريغىلا كلذَلل
 فيرصتلا :ليقو اهوحنو اًذاَذْرَو اًشطو الياو هفرصت زطملا في رضا
 رثك أد _ ىلاعت هللا ةردق ىف اوركقتيو اقرت لأ ماو 2 0 رئاىلا 0

1 
 ذا

 رثك أى اذ ) كلذ اوظعتن ىكل ( اورك ذبل )ماع دعب اما انيسق رطملا

 ا قع ةدلماانال اتم نبك لاو تاننلاب اديه داب هءيحل و قو لوا كلذ

 ١ امديقسن و دماللا ىرخ ىرجاف ةغلاملا ةينبا رئاسك لعفلا ىلع راحريغ هنالو دل د

 ا ءاملابلط َّق دعب أن اناا ءاوسلا امقس نع 3 ةينع ماعتالا نم مهاوح 0

 : وهف ةردقلا م ظع ىلع ةلالدلل وه 5 الاهذه قا ديم ناعم املاغ برشلا هن ب

 ا اهب ةطونم ا ةيلعو مهعفانم ةماعو نانا ف ةيذق ماعتالاو ةيعنلا عاوتا د

 ا اهسدعتو اهتامكل بدس هناف ضرالا ءامحا املع مدق اك مهقس ىلع اهينقس مدق ”الذإ

 ا ءاب فحين ىساناو ا.ةس هل لهح ماما ليقو ناتغل قساو ميفلاب كنق 5

 ريكس و مييقسب ماعن الاكماعنالا |

 | رئاسو نآرقلا ىف سانلانيب لوقلا اذه انفرص « مهنيب هاتفرص دقلو وف

 | تافصلاو ةرباغتملا تاقوالاو ةفلتلا نادلبلا ىف مهنيب رطملا وأ بك

 | 2 او عبانملاو زا الا ذأ هب , الاهذهالتوءاشر ام ىلعهدابعنيب كلذ مسقدلل ل

 | فرصلاب ازركل وادرتك اوموشو كلذ ىةمعألا قو ةردقلا لاو اوفرعلا اور 2

 رثكاىأف 3# هيف فاكلا محو لادا نّوك بمسسا ناكل جت ارق ميلا

 ا 8 مهند هانفرصدقلو © لحوزع هلوق #* ناسناعج لدقو ىلا 7 ىئمانالاك |ري ُك

 ْ هف رصي هللا نكل و ماعز م 0 أب ءاعام سابعنن |لاقو ىرخأ ةدلمةسصوة دام ةسعرطمل د

 | ءاىسلاوالا رامالولءا نمةعاسنماماعوفيمىوراكاذهو هب :ةلاوده ارق ضر 4

 (اريثك ىسانأو اماعنأ انقلخامدسقسنو) ناكملاوأ دلبلا ةدازاىلع ايمركذ ( اتيم ءدلب ) رطملاب(ه.يل ) مزال
 لضفملا رقو تاتفل قسأو ىتسو انقلخامم ىسان ا ؤ:اماعنا ىأ ىسان ا واماعن أن م لاحائةلخ امبو سانلاو مئالا ءامأأ ف
 ةرانقا زائف كو ىسركك" كك رفلاةروس ١) سارقلا ىلع ه4 5545 ري*- ىدنا عج ىسانالاو هيقسنو ىج

 نونلا تلداف ني>ارسو

 ءامحأ مدقو تغدأو ءاب

 ماعتالا قاس ىلع ضرالا

 بيسامام> نال ىسانالاو

 ماعنالا صيصخ ام مايل

 نال براشلا ناوبلان م

 ةقاعتم ىسان الا عفانم ةماع

 قسب مهيلع ماعنالا ناكمابب

 اهفصوو ىسانالاو ماعنالا
 اانا دك 1نالركلا

 ةيدوالا نم برقلابنونم

 نع ةينع مهيف راهنالاو

 مهاياقو مياقعا وءاعسلا قس

 هللالزنراع نوشيعيريثك مهو

 هءالدذلبلاريكتتو تجر نم
 ءالؤ_ه دالب ضعب ديرب

 ءاملا ناظم نع نيدعبتملا

 ىعانرلا قس ناكاتملو

 ءاملا هللزنأام ةلج نم
1 00 

 نامهقح نه نانايسو مهل

 مهطاوب ىفةراهطلا اورئؤي
 ةيروهطلانال م

 دقلو ) ءايحالا طرش
 0 د مهب هائف رص

 دير 0 ةزجاور 7 ذنل

 وي ىباف ) 0 ةفدقةسلا حاز هلو اورشيواور كف رطقلا لازتاو نامل

 هانف ريح دقلو) سانلان مارب“ 11 ١ اريث 3 اناا ًاو)مئابع (اماعنأ اانقاخ امهم سك هيف تامالاناكم نات ف ةدابد جي



 ماما 1 : ١

 9 ارهطم# اروهطع 0 1 م االزناو 3 00 121110 1 هتجر ىددنبب 0 0 2 عيد

 الصلادملع لاق هيدقونوهنأض وت ال دوقولاو ءوضولاك هنرهطتامل مسا وهودد كرهطيل هنالر رطمل 0 عامل

 بس يلغي نأ هيفبلكلا غاواذا كدحا ءانازوهط نمّؤملا روهط بارتلا مالسلاو || ””*ورك مم مح باوعس مسمع ر

 | تاكل نيضملاف بلغ ناو لوعفو ةراهطلا اغيلب . لئقو بارتلاب نهادحا: |! اند زنأو ) ةحعلم ةراعتسا
 رعتلاب راعشا هد ءالا فيصوتو ب ون ذلاكمسالل و لوبقلاك ردضَمللو بوبصلاك ل ونقملل ْ) (اروهطإ)ارطم اماما نع

 بينتو هتي روهط ليزبام هطلاخ امم عقئاوأتها روهطلا ءاملاناف دعبامف ةنإل ميمو هيف | دوهطلاو هحراهطىفاذيلب
 اهور ريطنن نا ىتيش ام تناك ال مهرهاوظ ن ناىلع | ىاروهطءامكلوقك ةفص

 ماطلاوه روهطلا كار وهط ءام ءامسلانم انلزناو ف رطملاىنمي 6 هتجر ىدب نيب | ال كلوقك مساو رعا 00 ا ا ا ل ل رخص 3 5 لق
 ا مسوديلعهللا ىلص ى وتلا نع ىورام ليلدب هب رهطتبلل مساوهف هريغل رهطملا هسفنف | ءوضولاك روهط هنرهطتب

 :الزآو ىناسنلاوىذمرتلاودواد وبأ هجرخأ هتيم لكلا هؤام روهطلا وه رحلاىف || دقونوهباضوتنالدوقولاو

 الاي صتخع ريهطتلاناتدثف ةساحعلاو ثدحلانمناسنالا رهطي هنال رهطملا ءاملاو رطملا

 داعئاملب ةسامتلا ةلازا اوزوج ىتحرهاطلاوه روهطلاناىلا ىأرلا باحأ بهذو | ترهط:كلوقك رهطتلا
 بث دحلا ةلازا زال اهبةسامتلا ةلازا زاح ولو اهوو قيرلاو لخلا لثم ةرهاطلا || هلوق هنمو انسح اروهط

 لب ءوضولا زوج ىتح كلاملوقوهو ريهطتلادنمر رركتام روهطلا نأ ىلا مهضعببهذو | هداصألمالاسل وهدا
 اموةراهطي ىاروهطبالا

 ناك اموه بلعث نعككح

 ارهطم هسفن ىف ارهاط

 ىعك رد_صمو ناكلا هد

 ل لوزت له 1 رواةيولوا ةمعط ريغ“ ىش ءاملاىف عقوذاو هه هد 1 اذا

 ايثال انا راوأو بارتلاو نيطلاك هنع ءاملا نوص ن .كعال أ اش عقاولاناك نا ر اخذ

 كلتختالام هبف مقوول كلذكو هرارقف ق4 لوطب ريغ و | مدي ةراهطلا زوق |
1 
 أ

 طيلائبلا ال ةر واجمل ءريغتنال ه:ةراهطلا زوتهتحتارب ءاملاحورتبف هيف بصي نهدلاك ىفاخإا هه كحارع

 لل وزت ر ايه وحنو نارفعزلاو لاك هتطاانعو هنع ءالا نوص ن .ء ًاشناكناو | اذه ناكنا ىلاعت هتلادج ر

 ايزيال ارهاط ايش عقاول ولا ناكنا رظن هفاصوا ذأ ريغت ملناو هل لا زو الف | نس ةراهطلاناس ةدايز

 ظئاسجن أيش عقاولا ن ةاكنأو ايسكو أ التلف ءاملا قاك مارت هب ءوضولا زوجي هتيروهط 1 لزنيو ىلاعتهلوةهدضعيو
 وحي رهاط وهفرتك اذ نيتلق ردق ناك ناو ءاملا ى 0 نيتلق نم ا ءاملا ناك ناذ هبف | كر هطيل ءامءاعسلا نم ركملع

 ٍ انع رع نيانع ىورام هيلع لد 000 لطر ةثامسج ناتلقلاو هب ءوضو ولا !١ 00 نشيلفالاَو 5
 0م ناو

 اكاذالاقف باودلاو عام دشل هدو ةالغفلاق 0 ءاملان ع لئسددا ا ةيلع هللا ىلص لعةساشو قى لمعفتلا
 ارا ا - 3

 -|و ىفاشلا لوق اذهو ىدمرتلاو دواد وأ هح 0 ثلا لم مل نبتلق ءاملإ | لاعفالا نم كت وهام

ةساجلا عوقو ستنال ده اذه غلب اذا ءاملانا ردا لهأ نم ةعاجو قمحععاو ا
 -. 

1 

 ةساجتلا عوقوب سممنال ليلقلا ءاملازا ىلاةعاج بهذو هفاصوأ دحأ ريغتب ملام أ ل ومفلا أن هاد دس ريق
 5 6 0 2 5 5 ا

 وح اوىرهزلاو ىعلاو ءاطعو نسحلا لوق اذهو هحنروأ هنواوأ ةئمعط ريغت ملام لدفلا نك ناف ةئلاستلل

 ف قليو ةعاضب رثب نم كل قتس هءاهللا لوسراي لي قلاتىردخن اديعس ىلان ع ىور اع | ناو دقي نوفا اذه 3 و ٍِع - 1-- تدع 9 5 ا

 عطءاملا نأ ةنل هللأ لص هللا طر لاف ءاسنلار ردع ريت اقل ع لا كح ا
 د لوسرل د ل أ رطملامادق(هتجرىدنيب)

 ءام ءامسلانم انلزنأو )
 - 3 لوسرل 29 ع - الك م 0 قرح ربطيالو رهط( اروهط ءاملا ا[ وديلع ل هللا ىلص هللأ ل و دل ب ىلا ط ه| أ

 3 ' حرطترثب ىهوةعاضب رثب ند 1-5 هللإل وسر رأي تلق تلاق ةياورىفو؛ ىش هسا دال



 1 ع 3

 ىناثلا ناكف رومالا نيبام لضافتل م ءاحو هيلع ىناتىتلاس مثلاب از أ زحىأالءلق ذ

 4 ناقرفلاةروس ) دعاس لضفلا ف يي 497 لس امهني امدعامت هن ىاثلانم

 ١ لع نراك قدح سما رهظيال هتاف # اليلد هيلعسمشثلا اناعجمث لف دح

 ءانضبق مث 01 00 كتِشسالا كراضالو دجوبالوأ مار الا ع نش
 / هانا زأ ىأانيلا

 ١ هسفن ىلا ضيقلاب هتلازان ع ريعريستلا ىنمع دملابهنادحا نعربعامل هعقوم سعثلا عل

 | حاصم كلذ م ظتنمل 0 اعفترت ايسح المقام 1 «اريسيا ضَق ف فكلا ىنءميف قوهى-

 ىدان م لماع و ارو |لضافت :ا نيعضوملا ىف مثو قاما عفان نم ىمعالامدي ل مهو ذو

 ١ اهلظ اهيلع تقلاف ع م ضرالااحدو رينالب ءامسلا ىنبامللظا ادم لبقو اهروهظ تاق

 مثلا 0 ةلاكا كالت ىلع اًمانهلعأ 2

 قيرط ليلدوأ لولدملا لدادلا عبتتم
2 
 ضبق ةعاسلاا مايق دنءالهساضيقو أ هناصقن ةياغ ىهتش ناىلا اشف ايش اريسياضيقانملا هأن

 سايالاب همالظ هيش#اسايا لالا مك لع>ىذلاوهواهيلعلاظملاوةلظملاءارحالان 4

 ْ هاوقك انوهوأعطقلا تدسلا ل صاو لغاشملامطق نادبالا ةحا ران اسمونلاو هر

 ١ روثناذة# اروشنراهنلا لمح وولف تيمأل تورسسملاهتهوةايحلا عطقهنال لياليك 8 وتبىذلاو

 | مونلانا ىلا ةراشانوكيو تاوهالا ثءب مون! | نمثعب وا شاعملل سانلا هيف مشتت راشتنا ,

 ان هلم دسم ةملع اطاسم ىأ ذا ]دهملع  س

 ١ اهلو#لوحمتو 4 رحم ت تو اف هناف هند ن

 توع كلذك ظقوتفمانتاىايهنعهللاىذر نامتلنعو روشنااوتوملل جذوع

 . «ارشن# سنجلا ةدارا دمحوتلا ىلع ريثكنبا أرقوة«حايرلالسرا ىذلاوهو#رشنن

 | هءىناكلاو ةزجو فيفخعلا لع نوكسلاب صاءننا أرقو# روشن مج باهل تا رش

 | رشيمىنمع روشب محرشب ترق ]قب رمدنب مداعو ه.فمصو ردصم هناىلع نونلا 42

 ..الول و لظلا فرعاملسمشلا نكت ملول هن هيلع الد دم لد هيلع سمان
 اضيق انيلال# لظلا ىنءي# هانضبقمث ف اهدضب فرعتءايشالاو ةملظلا تفرع املر ول

 ؤ سمشلاع واط لبق ضرالا عج معي لظلا نا ىنمملاوديلع ىنأت ىت !!سمشلاب ىأ# ا ري

 ١ هاسابل ليالا مك لءج ىذا اوهووإ افيفخاضبق أ ز كف أ زج لاظل هللا ضبق س مثل !تءلطاؤأ
 | هسبالىلع لقشل ىذلا سايلاك ”ىشلك ىشغت ليللاةِلظ نا ىنءملاو هننورتتست ارتسى

 0 ىأ 4 اروشن راه داالءجو 9 مكلاعال امطقو مكادبال ةحار ىأأ ««انايس مونلاوإل

 | ارش ؛مايرلا لسرأ اىذلاوهو © لاغتشالا بلطو هك زرماتالديفنورشتتنامذول
 نيكل ١

 200 اًئيح(الب د)لظ ا ناع( هنا شل اناعج مثل دعم سهلا

 ع ١
 ]مّ ١

 ءايشالاف لظلا فرع امل سمشلا الوأج لاظا'فرعي سمأاب هلال( البلد ) لظلا ىلع ( هيلع سعلاانامح من
 ريسع ريغالهس ( اريسي اضبق ) اندرأث حولا( انيلا ) دودملالظلا كلذ انذ_خأ ىأ ( ءانضبق مث ) اهدادضإ

 ثااثلاو لوالانم مافعأ

 تقولاىف ثداوحلا نيبام

 مالظاا لم> ( اسابا لدللا
 مونلاو ( سامالاك املا

 مكتادبال ةحار ( اناس
 تيسلاو مكلاعال اعطقو

 0 مئانااوعطقلا

 ليقو ةدكارتاو هلعمطقا |

 تويسملاو توملا تا.سلا

 ةامحلا عوطقم هنال تملا ]

 ىذلاوهوىلاءتهاوةكوهو ١

 هدضعيو للاب ؟ افوت
 هتلباقمىف رزوخنلا ركذ

 ( اروكن راهلا لعحو )

 0 ثاعنا نوسشنلا ذأ

 06 تملا روشتكا مونلا .

 شاسعملل قالادف ريشن

 اهتلالدعم ةيآلا هذهو

 اسف قلالا ةردق ىلع

 هقلخ ىلع ةتمعنل راهظا

 رتسب باصحالا ىفنال
 ةيومندوةش دشاوف لالا

 نيهشماةظقللاومونلاىفو

 نمل ةربع ًءا.لاو توملاب

 هنمال ناقل لاقو ربتعا

 توك كلذك ظقوتف مانتاك

 الكر ىفلاوهو و

 هيدا رااو كم عرلا( حا حايرل

0 
 50 واتناليلد لاشو كلذ لبق لظاا نوكي

 ةيئلاَو ) هيف فلك سيلياسنلم ( ان ابل لدللا مك لءج ىذلاوهو ) ايفخ لاش و انمه(اريسياضيقانملا) لظلا ىنعي (ان

 ام ط ) ا ميرا لم ٠ ااوهو) م ثياعملاملطم ) ارودشت ١" ماا لعحو ( بادب الةحارتسا( ان
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 ١ 1 ىتح اهتنمدقت ىتلا نمدشاةماملاهذهن اكبسحتن ا لب هانعمةعطقنم ما(المبس لذا مهلب ماعنالاكالا مهنا

 الاب نيمو القع هريس ىلا الوانذأ قا عاقساىلا نوقليال منال لوقعلاو عامسالا واسم موك ىه و اهلاامنع

 انه ةلالض 3 0 مه مث لالدتسالا مهكر تل لال ذتسالاب ناط.شلا.هيكر دقف ةلالضلاو ةلغغلا 0 لثم ىِغا قا

 نو اهعفنبام باطتو اهلا ”'ىسي نمت اهلا نسم نم فرعت و اهفلعي نه عيطتو هلدحم#أو اير عبست ماعنالا

 حا نوفرعي الو م رأ نوداقنال هه ؛ ؛ "زيظح ءالؤهو مام راشمو رسشثع عم -اتلاءزجلا) امعارأ ىدتممو اهرمضيام

 اسايرلا ىلع افوخو اراكتسا رئاكو قشملا لك 3 و نمآ نه مه ناك ن* م ١ ناطقا فام علا
 الو مهودع وه ىذلا

 وه ىذلاب ا وثلا نويلط#

 و مهري مدلتو مهناذآ تالا عرش معا مدعيف 04 ماعنالاك الا مهنا ص

 | ا اهنال ماعنالا نم ه6 اليبس لضا مهلب كرد لئالدلانم اودهاش

 الوم 0000 ارو ايتام تلطتو اهلا ىبب نئاهإلا سس مر واه يجب | نوقتنالو عقاتملا ملظعأ
 وه ىذلا ٍباوثلا نوبلطيالو ناطيشلا ةءاسانه هناسحا نوفرعيالو مسرل نوداد.ال دشا وه ىذلا باقعلا
 باتكتملو اقح دقتعتملنا اهنالو راضملادشاوه قللت نوقتبالو عفانملا مظعا نودت,ءالو كلاهملاو راضملا

 |0001 ةتالالاهج نالو ءالؤع الخ ارش تستكت موالطاب دقت ارا و عرسشملا وح. ىدلا قلك
 القلابكلا بلط لط نم ةنكفقم ريغ اهنالو قكلانع سانلادصونئفلا حب ءه كا درو ءالؤه ىورل بدعلاو ىهلا 0 00

 لقءوحور ةكمئالملل اولاقو

0 

 لازما 5 مهريصق ىلع باقعلا مظعا نوّوعسم نورصتقم 00037 مذالواهنم ريصق ّ ١

 ك لظلاىلارظنتمأوأ هطسب فيك لظلادم فيك هعنص ىلارظنتملا © كير || ىد الاوىوهو سن ماببلاو
 دثودح لالد وهو هناهرب حوضول مالكلا اذهنم لوقعملاناب اراعشا مظنلاريغف كيرهدم || هتبلعناف ءالتبا لكلا عج

 ش ورمادهاشملاك مب كما عناصلا لعف كلذنا ىلع ل اب فانلا هحولاىلع هفرصتو || هتلضف ىوهلاو سفتلا
 غلا عولط نيب ام 0 6 3 5 كير نال ةلك 0 1 واهم سوما, يكف ١ حورلا ةكلع ناو

 اعاعشو رظالادستو عبطلا رفش ةصلاخلاةلظل اناؤ لاو>الا بطاوهو سم لو ماركلاةكئالملا لضفلقعلاو

 ءاشواو © دود لظو لاقف ةنلا ههفصو كلذاو رصيلارهسو وللا نه- مهفنالرثك الارك ذ اعاو
 انسان 3 5 مالسالان ع هاليصلا منع

 - : قكد ةسأي رلا بحالا

1 
 نث ب عضو ىلع يقم سعشلا| لهجخ ناب ن كا نم سأقدم ع ل

 مدعو العتاب م هعافتنا مدع ىف ىأ 8 ماعأ الاك الا مهام 1 هه ناوي كاع نال الاد 1
 00 مق ن 5 عع ءاد

 ا م نال © دادس ل مه لب ف ىل لاقممر ا ءدتلا ىلع مهمادقا تي 0 | ./| ادرس لع اع ا ءادق

 قيرط نوفرعيال ر رافكلا 2 وهو اهنودها 0 . نذلاا ماي ايرال داقدتو اب م راّشمو امعارمل 1

 رافكلاو عسأو روعسلا ماعنتالا نالو مهتززو ميا ىذلا ممر 00 الو َق مالا

 عولط نيام وح 6 لائم فيك كير ىلارت ملأ تي ىلاعت هلوق # كلذ نولعشال
 اكاسل+ ءاش ولو ع ه4 كوم سعال لظ هنآل اد ودم هإهح س وذل ع ولط ىلا رو مقل |

 هنردقو كبر منصوملا رظنت

 هطس ىأ (لظلادم هي )
 ني>نم كلذو ضرالا من

 متصلا هبهدنالو 0 ا ان امناد ىأ 0 ١ رج 3
 َ تسقإ نسا عولط

 مر الو هعم سءثالذا دودمم لظو ةنلا لظىف لاق اك وهو ةلظالو هعم سعثال دودمم لظ هنال روهجلا

 هيهذنالو لوزنال ائاد 1 (انكاسدلء+ ءاشؤلو) َهْلْخ

 1 مهلب ) ق ولا عامتساىف كلذك مهف رتل لك الانا لد متايبلاك ( مافتالاك الا )قا مهش عام (مهنا)

 اظا'دم فيك ) كير عنص ىلا رظنت ىلا (كيرولارتملأ)ة حلاو ليبسلا مئاهبلا لع سيل هنال نيدلاو ةحل ا نع ( البس

 0 (انك اس. هلل ءاشواو) برغملاىلاقرمثملا نم سمنشلا عواطلبقو رجفلاع واطدعب لظلاطسب فيك



 ءازهتساو راذصتسا اًذهو رمضملا لوقا ادعب ىع(ىذلاذهأ ) هءاوزهموأت زهعطوم هذال ضاودنأ زهتسا ىنعم

 انوبَص'نأال لاهل نعاتلعل داكنا) هقمب ىأ ودع ئذلاىلا اعلا و ا فوذجملاو و( الوش ر هللا تب ب)ىدلااذعأ نإ

 تازملا ضرعو موعدىف إسوهيلع هللاىلص هللالوسر دهام طرفىلع لياد وهو ةقرافماللاو ةليقثلا نمةففخ نأ(

 انولخ فوحو ) ادا يك اسدسإ ومهحا+ طرف الول مالسالا نيدولا مهند ا 2 مهعزباوفراش -ك-

 ةدم تلاط ناو هلونوشال ( نائرفلاةروس م مهناىلع ةلالدو ه8 55ه زيتمح ديءووه (باذعلا نور
 ل رةن ةنالانلطلا داك 0 م راكنالا ةياغ ىل-عم هو ةلاصهلءحي جحا ضرعمىف الوسر هللاثعي جار .: نامهاوةنع باوجلاكوه | 9 زاشالاو متم لوقذسي 2 يقمالو ى ب هءاؤزم ا اقهعسحال ةراغالاو ,صم ل دعب ع هي ال 2 , هللا ثعب ذلااذهأ ل (اايبس لض أنه )لاهدالا | تست سس سس سس سس

 لالاضلا ىلا وسو هيلع هللا لص | انلضيل 9: داكدنا 4 داكن 2 الوسر هللاثعب هنا عز ىذلا اذهأهلاول !اقاءالولو ءازوساو
 ١ رءامالا هنيغ لضيالتا| | دروبام ةرثكو ديحوتلاىللا ءامدلاىف هداهتحا طرش اهتدابعنع انفرصيا © انتيلآنع
 دنا 2 تبارازادسفف | ظ | انكسقساو الع انتبث  اهيلع انربص االول ف تازجعمو جيسمح اهني ن نعذلاىلا قبلا
 عاطأن ءعأ ( ءاوح هيلا ١ نولعي فوسو # ظفللا نود ىنءملا ثيح نم قلطملا مكحلا ديت هلثمىفالواو اذا

 ١ همزايام قو انلضياداكنا مهلوقل باوجلاك 4كم م باذءاانورب
 دتلالوقيف ةهلا هلعاجو أ ذؤختا نم تيأرأ # مهلماناو مهلمهمالدنا ىلع ةلالدو ديعودبفو هابجوملا نوكيي ءاوهساعوهفرشوىنأيايف ||

 ىراالىذلا ادعو لا | لوعفملا مدقاعاو اليلد رصسالو ةح عمال هند هيلعوو هعاطانإ 3 هاوه ههللا
 -ادمكلا اذ سم ا هلاحو ىصاعملاو كرسشلا نع ةعتع ان 3 اليكو هيلع 3 تنأفأ 00 هنةيانعال ىناثلا

 ا وعدت | ظ بدسحما لب . ل كنالل ىناكلاو بيمتلاو ريرقتلل لوالا ماهفتسالاف اذه
 "111 اراه نمدخاولا نا |١ ممطتو مءالتب م لاو تايآلا مها ىدجمفه#نولقءيوا نوعه“ مهرثك انا.
 ْ هنالرثك الا هو هيلا هنع بارضالاب قد تح هليقام ةمدم دشاوهو ملعالا

 طلعو لوألا ءارتديم ندحأ ظ انلضينا براقدقىأ هكانلضيلداكنا الوسر هللاثعب ىذلا اذهأو امزهتسملاق هيا ١

 لكؤف وه نيل عوناثلا || ينم ارسال ىنعملاو اهتدابع ىلعىأ 6 اهللع ريض نأ الول انتهلآ قف ةدابع «نع .
 تأنأ را جا | لضأ نن* ب انارع ةرخ لاف ىأ 0 باذدعلانورب نيح نول فوسوو# اهنع انفرصل ا
 ىأ ( الكو هيلع نوكن . | | نيكرسشملانملجرلانا كلذو 6 هاوه ههلاذتا نم تيأرأ فاش رط أطخأى ًاويالبس
 ةعباتمنم هظفحم اظيفح ١ سابعنب!لاقو هدبعودنم نسحالاذخأو ءامرهنم نسحأ ا رجىأراذاف ارعح دعي ناك ||

 رج سعاذاذ رجا دبعي ناك

 تناذأ هاوهءامةدايعوءاوه ديعيدلا ىوهلا لبق فو ىدنع هلاحام هدبعف | ريا ا دل اح هللا هذا عكر نو تاي

 نم ءاومام ةدابعو ىوهلا عاسا نم هظفح اظفاح ىأ ةليكوهيلع نوكت تناذأ 0
 بسم ًأ)طققخيلب 1 ةلادلانا جَ | ند نوناعامىأ هك ن واقعوأ #3 ماهفالا ب ]اط عاع لوشام ع 6( نودع 1 طش 0 . كل 3 ١ 5 5 6 سا || كاع ىدهلاىلا ىوهلانع مهرثك أنا تي 6# لاتقلاة يآ اهتعس ىلكلالاقو كلذك تسل ىمملاو هللانزد |

 م نك 3 ' لوقلا نوعمسإال م مدانع ةدر_كل موال تهدف قلا نم ملنعأ ةفدلأ دعو مالعالاو )

 هفرصتفالكوم هيلع نوكت

 َ واقساوأ نوع

 ولوش ةيرخس قع 1 0 82 / مههش 0 8 ةتبلا (لقا مهل 1 ال .مماكف هب هدف : نوركفتنالا هوم اذ , هلك ل اكلك تال ١2 1 سم -
0 

 اول ع 0 3

 اندم ( اهيلعان ريصزا ال با نَء مل 55 انف ل (انلضيلالداكدق(داك نال لا (الوسرللا ثمب ىذه ١

 نم) دنا (تيأرأ)ة حو انيد( المس لأ نمباذعلا نوري نيح)مهلهللان هديعواذهو (نولع؛ فو_سو)امتدابع ىلع

 اذهىلاج ورا نماظيفح ( الكوديلعن وكت )داب( تنأفأ ) هءاحصأو رضنلاىنميدسفن ىوه.ههلا ديعنم(« اوهدهلانختا

 آوت اذا ىلا (نولقبإوأ) قدا (نودمس "مه رثك | نا) داي( بسم أ)باذملاباليفكلاقبو دابجلاةْيآ اهتصسن ءاسفلا"
 كمالك ل



 هج وم »بده دول

 ,كلهاف مهوبذكف مهبلا لسرأتتاالا اهلعيال ( اريثك )روك ّذملا (كلذنيب ) امأانكله أ و(انورقو)دودخلالا
 اكو اك الها 0 1 (”اريش 5 ريب الكو ١ نيلوالا صدقنم ةيسعلا صصقلا هلاسيب (لاثمالا هلاحرخ

 هال ارت ىناثااؤانرذجوأ عك ؛ 2 --

 11 03 ا
 راك ة.ايلا يلغي درق سرلاىلقو مهرايدبو م-فس ترابناذ ةيوطملارثبلا ةيظع ةيرق

 7 همه 3 هلا اع

 ا ةبكاطناب رثبلمقو دودخلالا لقوا 0 هولتقف ىن مهلا ثعيبف دوماياق 0 5 (ةيرقث ا

 راك مظع ريطب هللامهالتبا نا ناوفص نب ةلظنح باعص| مهىلبقو راهقلا ابيبح اا
 ف هلا ىذلا مهلبح نأ 0 تناكو اهقنع ء لوطا ءاقتنع 7 ف ال نول 5-6

 اهلعاعدف ب رعد تعم كإذلودصلا اهز وعاا ذا مهفطخف 3 0 شقد
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 أردن أوه 5 لاتهالا 1 رشع عساتل اء زل مهلاش مسخ هيلع لداع بوهنم

 "1 دعا ىعإ (اونأدقلو)

 2 م همس عب / هللا كلهأ أاسج

 ِِء
 ةدحاو تش و اهلها

 (ةودلا طيح رطبا ىتلا)
 9 معا من ا د ىأ هوسرو ءهس اوبدك موقلبقو اوكلطاف وان 1١ مث ةقعاص امداصاف

 قو نوعبس لبقو ةنس نوعبرا نرقلالبق رابعا لال ل[ ةو قف ر ابق | ةراعخا املع هلتلارطم | ىأ

 هالكو ه هللاالا اهلعيال هي اريثك لَه ركذام ىلا ةراشا © كلذنيب إي نورسشعو |
5 

 || راسا نه اًشيرقنأ ىفعلي

 : | ورصاااراذعاو اراذنا نياوالا صصقنم ةبمعلا صصقلا هلانيب ه#لاثمالا مكر ءاشلا هرداتم ق ةريثكا
 1 الكو ةضفااو فبهزذلا اقل رشثلا هنمو اتتش انف هي اريبش انريثآل داك قي لاقاك تكلهأ اىبلا ةيرقلا كلت ىلع

 1 0 ا 0 رو ءاوسلا ذو
 نادقلو وه ريمشلان 1 | ع 6 بوصنم رطمو ءاعسا نم ةراخاب

 لصالاو ناث لوعفم ءوسلا

 وأ نظم ةيرقلا تارا
 كاوزلا فود دق

 مقا ( ءو_سلا راطمإ ىا

 اودهاشامأ(امورءاونوكي

 0 صسلتع سراخا

 ليزاو :هؤفاوركفتفمأشلا

 (اروشن نودحراال اوناك
 ثعللا,ةرفك اموقاوناكلب
 نونمؤيالف اب نوفاخال

 رخام وشن ولجأ
 لوصو هلا ىقرهعمطلن 0

 ا 2 0 هد رقت ىلع

 ر 1 نوحربال اوناكلي 5 هللا باذع 39-0 ا لح : نوطظعتف 9 ره ر و صح 0

 هرف اوظعتملو اورظن.مل كلدلف ةبقاعالو ارو-ثن نوعقوتال ةرفك اوناكلب |

 ةوناعالوأ 0 0 نونئم وُ 1| هلاك اروشن ةواقأألو وأ ماكر 53 ا

 اهيف اولتق ةيكاطناب سرلا قو هللا .يكلهاف هولتقف ناوفص نب ةلظنح |

 0 سرلاو دودخالا باععأ مه ليقو نسي ةروسف هللامهرك ذ نبذلا مهو 0
 ”آو دوع و داع نيب اريثك انورق انكلهأو ىأ 6 اريثك كلذ نيب انورقو # |

 لف مهيلع ةجتخلا ةماقا ىف هايشالاىف ىأ 4 لاثمالا هلا رض الكو و سرلا |

 وؤإف ىلاعت هاوق 6# اكاله مهانكلهأ ىأ ياريت: انربت الك و رادنالا دعبالا |
 وطواموق تايرق "ل راعم ت رطم | ىلا هي رقلا ىلع

 ألمت انوامعيالاهله أ ناكواه رنصأ ىهوةدحاو تحن واعب رأاهنمهللا كله أ ىرق

 5 نادم نال اوظعتنو اوريتعيف مهراقساىف اهءاورم اذا ىنعي ( اهنورب اونوكي 5

 رار 9 «تدعشس م

 وفاختال ىأ هي رد نوح اوك لب مأشلا ىل مهره مهشرط ىل !ع تناك 0 00 5
 - ع ةَر ا 05 1-0 ١ اذا اا0] ىأ ىف تزن ه4 اؤزهالا كتودحينا كوأر اذا » ىلامتءلوت ا

 تم(اوت .ًأدقاو) ضع رثا ىلع رهضغب اك الها هانكلها(اريش ان ريتالكو)ا ونمو مق مهلبق نب 00

 الف اهلهأبو ابن لعفام/امنورياونوكيزفأ): راحل تالا طه تر رطما دل ط )طولتايرق(ةي رقلا ىلع)ةكمر 55

 0 اراذاو) توم ادعب ثعبل انوفا ال(اروشن نوجر بالا وناكلب )مها لوقت

 اذاو ) مهلاعأ باو ىل
 ,نا ( كنوذخمننا كوأر

 هوذختا (اوزهالا ) ةيفان

١ 



 تي 0

 م هيلاعحرب نم ةغللاف 1

 بع سايكالهالاريمدتلا ( اريمدت هان سمدف ) اهءوبذكُف ارذ

 سال ىف نيكراشملا نال ةونلا ىف هتك راش: كلذ ىقاشالو ةملكلا ءال- ءاو ة د

 ا يب وه هموقو نوعرف ىنمي م اوءذك نءذلا موقلاىللا ايهذا اناقف 8 هيلع نارزا

 ةصقلا ىتيشاح ىلع رصتقاف مهان دف امهوبذكف مبملا ايهذف ىا # اريمدت مهل

 م ريمدتلا 0 لسرلا 3 هع ا ماز زلاوهؤ ام م دوصقملا وهاع ء ل

 0 نمو احوت اوبدك © لس را اوك ل حو توف ل١

 را عض 000 دن رك ةصر.صخلاو ميمعتاا لتحت 4 4 اعلا اذع نيماظالات

 ىتمملانالا نيالا. للعوأ مهائاعج ىف ,هىلع فطع # دومتو اداعو -

 ه# سرلا با_تاو © ةلسقلا لب 6ا0ىلع دوعو صفحو جتا كو نما اندع

 ىهو نسرلا لو> مهانديف هوبذكف اييعش ميلا هللا ثعبف مانصالا نودي اونأك

 نوره ءاخأ همم انلثحو ناتكلا ىسوه انياذقلو ظ ىلا دلرق كات
 طبقلا ىنعي 6 انتايآب اوبذك نيذلا موقلاى لا ابهذا انلقف ولف اريهظو انعم ىأ ارب
 مهانكلها ىأ # اريمدت وه مهانمدف امهوبذكف ىأ راعشا ديف 6 مهانرصدق

 ان الوسز تدك نمو ماوس 7 لسرلا اوذكال حون موقو 0 5

 ف ةيآ سانال مخ و رهانق أ عما طفل هركذ كلذلف لسرلا عيج بدك ٠

 خرشل تا هي اعلا اباذع # ةرخ د هل نيملاظلل اندتعأو ِس مهدعب نملة 1

 دومتو اداءانكلهأ ىأ 6 دومثو اداعو # ايئدلاف باذعلا لجاع نه مهب لا
 شاؤف بآصأ اوناكواجاءالئوزتسرلاوثب لهأ ناك هينم نت ته و لاق © سرا ل

 اوذآو مهنا طق اوداّتك مالسالا ىلا مهوعدب ابيعش مهيلا هللا تعبف 0

 مهعابرو مهرايدبو م1 يك و رثيلا تراها 4 زانم ْ 4 لوح .- مافيا 3

 أ د1 را نوره ها اة انامحو باتكلا ىس وم انينآ دقل وف ةغلابلل ىز

 1 2 انلا ىلع 0 هأسع دق مم سح لف ُى رقو عوقو ولاال مكحلا رايتعاب 1

20 
 مهوأ اوكلهف مب أ اولتق ةيرقسرلا لبقو مهرايدبو

 ايهذاانلقف) كف ازنوو ون وره ءاخأ همم انامحو ) ةاروتلا ىنعي (باتكلا ىسوم)انيطعا(انينآ دقاو ) ىدهلاوق

 موقو) قرالاباك الها ,هانكل اهأ (اريمدت مهان سدف)ا و نم ور إف طبقا اهموقو ن وعرف ىنعي عسنلا (انناي اون ذك ' نيذلامو

 سانال مهانلعجو)نافوطلاب( مهانقرغأ )لسرلا ل واح 0 رلااوبذك ل ) انكلها

 (سرلابامسأو)اصموق(دو 6 وه موقانكلخأ(ادامو) رانا اسر (اعلاذع) ذك هىكرمشم نيكرسشمل (نيملاظالاند ا

 نام فطع وا لدب ( نوره هاخأه«» انلم>و) نآرقلا كانيت [اك ةاروتلا (باتكلا ىسوم اينآ دقلو أ

 دحاولا نمزلاف ثعر ناكدة: ةوبنلا ىانثال ةرازولاو ًاقحلاوهو رزولانم

 ايهدفهربدقتو هموقو نوءرفمىلا (اننايأب اودحح ن.ذلاموقلا ىلاا.هذااذلقف) اهضعب مهضعب رزا م نابنو 7

 امهنالاهرخآ واهلوارك دف ةصقلاراصتا دارا

 ) حوت موقو) م« ذكي ريهدتلا ؟ناقر ,ةلاةروس) ى ةاقعساو لدرل /| 7 ا

2 : 
 ل حو موقان سد وع

 احاوت ىعن ) لسرلا| ودك

 ناكوأ اثيدشو سنرد و

 أبن دكت م ددا و

 0 انقغأ) عيملا

 ا_:محو ) محا 0

 سانلل) ممصقوأ مهقا عا

 ا-م نوربتعي ةربع ( هيأ

 (نيملاظال)ان اهو(اندتعأو)
 اندتعاوهلصأو حوت موقل

 6 59 : مه حا رأ ةناالا عيل

 ند لك 0 وهو 5 رهظاف

 ىأ ( امي ىلإ اناذع 1 01

 اداع ان سعد (اداعو) ناثلا

 صفحو ةزج (دومو)

 امهريعو ةلبقلا ليوأت ىلع

 ىلا ليوات ىلع ادوعو

 ربكالا بالا مسا هنالوأ

 موق مه (سرلا بامحأو)
 مانصالا نو دبع اوناكسيعش

 لوح مهانيبف ابيعش اونذكف

 ةيوطم ريعركلا |ىهو سرلا

 افسح ٠ ترابا

 سرلاو دودخالا بامحأ

 م6 اود م ذايكل ةربع(ةيآ

 وجاي



 0 ا ا ا ا ا ل د دب ةايوج تلد لاق هناك كلدلا ها ىلعتا ىلا
 0000 000031 يرلاو انه ءاني وأ تثنو لسرتب هارقا ىأ اليترت نآرقلا لترو ىلاعت هلوق كلو
 011 | آلا (قطلأي كانتج الا ) نالطبلا ىف لثم هناك ةلطابلا مبتالا وسنه بيعلاؤسب ( لثع كنونأيالو)
 لم نم فذح اعاو مهلاؤس نم ىأمهلثم نه ىد 1 000 ناضل وه اكر (ارسف نسخ او)ةنعديعال ىذإإ

 طلوديز نم ديرت كنا ىلعلياد هيف اهجو نسح ناكنإو ارعو ادب ز تيارتاقوإ مهيلعذ اللد مالكلا ىف

 لبق كو تك مالعلا اذه ريتسفل اولاقف ءاكع مس ع حماللكلا هيلع لدي اع فى بةكتاوم ريسفتلا

 ا كللع لزنا اله نولوش ةبج هع 0 1- ةفصو لاح 4 رع عساتلاءزجلا م 50 الوأ اذكو [نالا

 وس # لثع كنونايالو 8+ اهيعلغتودو ناتسالاىف ليترتلا لصاو نيرا

 قادلا# قل اب كانثحالا 88كنوبنىف حدقلا هىزوديرب نالطيلاىف لثم هن كا

 ”االوأ لاوس لل نموا الاس ندتخاوهاعو 000 نسحاو 8 هءاوحىف

 3 كل زك املاوجالا نم كانطعاالا هلاحءذح تناك الخ نولوقن ةئِمع لاحم 1

 نم كانيطعأ الا ةلج

 ىقثا قام لاوحألا
 وهامو هاطغت نا انتمك 3

 تيب ا اقيشكتا ن

 ىأ# ماهجملا م هوحو ىىل اع نورشحن نيذلا ف هل تثعبام افشك نسحا وانو أ نوح ىلع 17 ماع ٍ || هل 1 تل

 أ 5 م 0 3 معلا
 لع هنعو « ا ملا مههوجحو ةهحوتم د م,ولق ةقلعتموأ را ا اقرف 0 لل 5 1

 ءفتسو با ودلا ىلع فدص ةفانص 8 ةئالث ىلع ةمايقلا مون َ 0 م مذ املا || نحت اونايز راب مهيدحنو

 2 ا

 نم 500 اهم

 نيذلا) ةلجح هلك لزب فا

 ةرششكئاواوطءربخأدتموأ عوف صوأ بوصنم مذوهوءوجولا لعاشصو ءاذقالا |

 ' ا لهلت ىلاعتهإوق ةّقرط ىلع مالسلاهيلعلوسرلاوه هيلع لضفملاو#البسلضاو |
 تالا هده ىلع مهلماحنا لقد اكديلع بضعو هللادنءل نم هللادنعةب وثم كلذ نم رشب

 لقو "ار اجر مش مما اولمثدل مهلاح ن نولع :آلو د 2 ليلشتو هناكمريتح || 0 نورس

 الانم لالضلاب لببسلا فتدوو ارقتسم ريخ ذؤيب ةئللا باحصا هلوقب لصتم | ( رش كئلوأ مهج ىلا
 0 اا ا ا ا لا وأوأدتبمنيذلا

 ! كنون الز 9 ب[ ةوتنا اق رهان رفلبقو تقول ف نيا لدن رتااواناس

 أك قحاب كانتج الا كم ألاطب أ ىف كل هنوب رضي ىأ« لثك 9 نوكرسشملاءالؤ هدم
 لادن عفدنام ىعسو الثمدب كلان نودروبام ىمسف هلطتتو لما ا هندرت | هاا

 عملا ءال وه لام ركذ مث اليص مشو اناس نسحأىأ 4اريسفت ندحأو ف او ]| فعوا نوللا مراد
 || فز انعم كتل واو نادل
 # نورحيو نوقاسيىأ 01 نورشحم 2 نيذلامهىأ ص 0 3 ا لاق 0 5 0 02

 هو فهي م ىأ هه

 0 لضأو ف 0 ه# اناكم 7: وأ مح ىلا مههو>و لع وزال كف و تك ازلاو ظاارصمو الدمئأ هكءانطم رق كتلوأ مهح ىلا رههوشو || :

 ع

 هخأ 0 مكنا تاالاؤكلا هدهىلع م مكلماح نا ىعملاو ئزاجلا دانسالا نم وهو اه طاطخلاو ىأأ (اليبس

 ع

 وأ نيذلا رببخ رش عم

 ' محلا مههوحو ىل اع نيبوهملا ن 0 متأ و ف فاصنالا نينار ,اغن واو هتلزنمو هناكم نور قت و هلييس نواضت

 نم لضأ كليب سة[ زتم و هناكم نم رش مكناكم ِء 8 : .٠

 مهاجر ا سوانا ودلا ىلع «فيص فقانص ايداع لا وب سانل ارث سو هيلعهللا لص ىتلان 1 ,ءودي الادملع

 0 ممادقا همادقأ ىلع< اهمأ ىذلا مالسلاو ةالصلاهيلعلاقف 1 لعزوشع فريك هللالوسر اب لبق مهه وحوىلع

 0م شادس :ءةب وثم كلذ نم رمشب مكتب أ لهلق هلوقهتق رط ىفوه!دبس

 (قحلاب كانتجال ا كات الان 0 (لثعز داب (كنوتأيالو)ةيآ دعب ةيآاقر رقم هد ل ريحانلز 1 لاهو ىهمل او سحالاب

 موب ( مههوجو ىلع ) نورح (نورشح ن.ذلا 0( مح نهذحو واناس .(اريسفت نسحاو 1 ١ مه ل قاب .ةدحو نامو

 ( المس لضاو )امندلا قال عو ةرخآلا ف الزنم(اناكم رش كتل 0 ولهحابا سي ( 2 ل1)

#َ 
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 م 0 ودعلاو * كلا 5

 ١ كل «اريصنوإ» مهرهق ف ب رانا 1| فنه كر ىفكو# عجللاو دحشاولا

 ١ ضارتعا وهو ةثالثلا تبتكلاك 2 <حاو ةعفد 2 >او ةلح 2 هلوق ضقاشب.

 ىوقنل ا رفم هائلزتا تلذك ىأ 5 كداؤف هب تدقنل كيذك هلوش هنلا راك

 مال سلا ماع ىسعو دوادو ىسوه لاح فاا<هلاحنالهمهفو هظفح ىلع داؤف هش

 هتض راعم نع نوزدت مج لكي ىدح وهو اممم لن اذا هنالو ىندملاف صوت

 لزتالول هلوق هياع لولدم هناف اق رفمهلا زن اىلا ةراجالاو ودع ردصم ةفص كيذك

 وكف هيلع فقوكلذلو ةرفكلا مالكماع نمن وكينال محو ةدحاوةلج نآرقلا هبل

 ثالئوأ 3 كلذ نع 2 يكو ةدؤت ىل 1ع و دعي م كياع هأن ًارقو 3 داي

 اف اوربصف مهموق نم اذه اوقل دق كلق ءاسالا

 ىلاعت هللا لا نيمجأ مهبلع هللا تاولص دواد ىلع رونزلاو ىسيع ىلع ليجتالا
 كيلق هد ىوقتل اقرفم هانازنأ ىأ ع ءاداؤذ هب تدثنل #9 كلذ انلمف * كلذكإ
 بتكلا ناف هظفحتو هيعتف

 نالو ًأرشالو كيال ىأ ىن ىلع نآرقلا

 هللا لوشزل !ىعدا نوكبل ةانقرفف ةقيغ تاقوأف ١ ثّدحنز ومنع لان نا |

 رساو سو هلا د

 وهام هيمو خوسنملاو : 2 كا نآرقلانم

 5 ةدحاو ةلج ا ةاادب

 ةفر يق اهنمو كاّؤف 3 تب ٠ لاخ دعب الاح لإ را َ لون اذا هنالو هيلق ةوق كلذ د

 ١ ةعالبلا لع نيءي هنافةمظفللا تاآآلالدلالإ ةيلا انف 0 هلا ماعصن | اممو خوبتلا ول

 ا هءهانتلثرو 0 فودحت قاعم نيهحولا ىلع ماللاو ةشاسلا لكلا راشالاو الاب

 | كارصإب ىاذ اوريص ع كارم

 / لاقو 8 ىلاعت هلوق * 6 اري د ك1 كير نكرر ناك هر كيداه
 | ىسوم ىلع ةاروتلا تازنا كىأ © ةدحاو ةلج .نآرقلا هيلع لزنالول اورفك نإ

 نقلخملانأل :|

 هاي و سابع نبا لاق # اليئرت هائلترو #8 هب لماعلا ىلع

 5 ل قااواف نوت دا !اوةالصلا هيلع ناكش

 | ةريصب دنام ب>وب علو | بسد هلوز/ نالو ًايشف 2 كبالا ىنأتسال فقلثأإ]
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 | ايلزتأو نؤورش و نوزكي هنن ' !>:تلذ : ةمدقتملا

 لعفلا لع فوطمم (المترتءانلئرو) بورحخلاىتكلضاوت نكسب ( عب هكاخواق ) بحناب باق ناللوسرلاعباتنو لوص

 راصحالاو مهرهق قبرطىلا ايداهىب كافك و هموقةوادعب ىلتم كلبق داو راك كلدك ىأ ( اريصنو ايدا

 نيذلالاقو )زيمت وهو ايداهك. رىنكو 6 ايلاوامجو ادحاو. نوكب ن

 ةئفد 'هبلع لزنأ ذاهأ ىمب(ةدحاو) اهقح ىأنآ نقلا: نءلاح( ةلج نآراديلع لزنالوا ) دوبلاوأشبرقىأ(

 لئاطال اع ةازام ولوقلا نهف لوضف وهو قيرافتلا ىلع لزنأ هلاموةثالثلا تكلا تازنأ اكدحاو تقو ىف

 لزنو اقرفتموأةدحاو 4 ناق رفلا ةروس م١ ةلج هلوذأب فاتؤعال ه2 54١ رفح هرجاوهحالاو زاجعالا أ
 ناكلالاو 01 ىنعع انه

 ةدحاو ةلج ليلدب امئادتم |

 8 0 1 ا | ربخا ىنمع ربخك هيلع لزنا ىأ * نآرقلا هلع لزن ال وا اورفك نيذلالاقو و م
 م دساو صاربعااذهو [

 ةروسإ ناسالاب اودحب ' اهنم دئاوق قيرفتلل نا م اقرفتموأ ةلج هلوزنب فاتحال زاخالا نال ع ل

 رولا 0 ند ةدحاو

 اولامو جهملااواذبوةبراحا

 (كلاذك ( حلا ىلا
6 

 ١ ةعدع
 لْز اكلذكى أ مهبل باوح

 قوة نب رشعى 9 اقرفم

 قكلذو نبرثعو ثالث

 لولده ىلا ةراشا كلدك

 نأ رقلاهيلع لزنالول هلوق

 لزنأ مل هانءم نال ةلج
 لعاف اًقرفم نارقلا كيلع

 هشرفتن (ههتشنا) كلذنأ

 هظفمو هبعل تح ( (كداؤ وف

 هب ل ىوش اع

 كاع ات علا لطوؤدح -

 ءرح بيقع 1 و ع

 ةدحاو ةلج ةياع قليل

 تدثنلوأ هظفح نع زجعل
 رئاوتبريهتلا نع كداؤف هد

 لزن)اله(الوإ) هياعصاو لهجوبأ/او رفك نيذلالافو )كدا رامانام(اد هصنوإلالف ةاح(ايداهكنرب ىفك؟و ) هموق قرشا

 كلاانلزت انوه (كيدك) دوادىلعروب دل ىسعىل ع لين الإو سو للعلا روتلا تازن ِ

 أناس هائس (ذامت رمان :انترو)كي 5 هدو كدمقت هب برطتل( كد اؤفدي تشال)اقر رقم نارقلا ل /



 فل نأ هإلاقف لعفف نيتداهشلاب قطن ىد ةماعط نم 01 ناىلاف مالسلاو ةةلخلا هيلع هللالوسر

 سنجلا هيديرأ ناو هعما نع 06 و ذلءاخ بأ دخلا لىتتيلاب ىئعملاو ديراف عج رب نأ اللا مارح كيد ون ىه>حو

 ةيائك هلع ةلاعال اع -ه# 54٠ زهذح مما هليل ناك ( مشع مساتلاءزجلا )

 1 نع 6 ركذلانع ىنلضا دقل ف سانخ الا نع ةيانك انهنااك مالعالا نع
 اكو © هنم تنك و 6# ىنءاجذادعب 98 ةداهشلا ةسلكوا لوسرلا ةظعوموا هباتكوا

 طيشتنم لكوالوسرلاةفل اعوهتل اذع ىلعهلج- هنال سدلب وا لضملا ليلك ا ىنعي © ناطيشلا

 فنبالو هكرتيمث كالهلا ىلا هيدؤي ىتح هيلاوي 6 الوذخ ناسنالل 8 سناو نجح نه

 دراي ف ىلاعتهللا ىلااثب امندلاىفوا ذئموي دح# لوسرلا لاقو © نالذكخا نم لوعف

 دعو هنعاودصو هوكرتناب «# اروح#م نآرقلا اذه اوذتا ف اشيرق * ىوقنا

 ءاقلاموي ءاحديف رظني ملو هدهاعتب مل هفحم<م قلعو نآرقلا لعنه عسودهيلع هللا ىلص

 فاونلاواو رحشوا هنيبو ندي ن ْضقا اروح هىنذخما اذه 1 براي لوشو هباقلعتم |

 الا فذحته يف اروج«م هلصا نوكيف نياوالا ريطاساو رحههنا اوعز وا هوممساذا

 الصلا يساعءايبنالا نالدموقل فيو هيفو لوةعملاود ولحن اكر حملا ىنمع نوكينا زوو

 مم اودع ينل كلانامج كاذكووإ# باذعلا ها لع مهموقىلاعتدللا ىلا اوكش اذاءالسلاو '

 دعلاو رششلا قلاخ هنا ىلع ليلد هبفو اوربص مكربصاف كل هانلعج ه6نيمرجما |

 وسرلا عمرك ذلا نمي 6 ىنءاجذادعب ال نآر قلا وناعالا نءىأ# ركذلا نعىنلضأدقل ل ٠

 منالاون إلا نم هللا ليبسنعدص تاءدرقم لكوهو د ناطيشلا ناكو إل سو هيلعهللا ىلص ٠
 ؟حوهبباذعلاوءالبلا لوزن دنعدنمأ ربت و هكرتي نال ذ حلا ريثك ىأ ©« الوذخ ناسنالل

 2 ىرعشالا ىسومىب أ نع ٍٍ هللا ةيصءم ىلعاعقجا نيبامعم و نيليلخ لكى ماعةي آلا

 ماغب ريكلا خقانوكسملا لماك ءوسلاسيلجولاصلا سيلا لثم لاق سو هيلعهتلا ىلص
 اما ريكلا انو اب اببط احر هنم دجننا اماو هنم عاتب نا اماو كرذح نأ اما كسملا

 ةالص هللالو_سر لاك لاق ةربرهىب ًانع «ةثيبخاح ردنمدحننا اماو كءامش قرتحم

 :ذمرتلاو دوادونأ هجرخأ للا ند مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا سوديلع |
 هؤم الابحاصتال سو هيلع هللا ص هللا لوس ر لاق لاق رد دفعا نءام# ودي

 وسرلالوقبو ىنعي 46 لوسرلالاقو 9 لجو نع هلوق # ىتتالا كماعط لكأي الو
 مضرعاو اكورتمىأ * اروحم نآرةلااذه اوذخلا وقنا براي إ موبلا كلذىف |

 وقلانه ”يسلا وهو رجحفلا ةلزنع هولم>لبقو هيف امي اوامعيملو هب اونمؤي ملو 4ع

 لاما ةردركشب مو هيلع هللا ىلص ادمح نا ىئنمملاو رعشو رحم“ هنا اوعزف

 اقف ىلاعت هللا ءازعف اروح#ه نآرقلا اذه اوذخنا بوق نا برإ لحو نع

 0 رهو ا ءادعأ كل تلمحاكو ىأ 6# انلعج كلذكو

 011 نركبأل ىملاو نإ ةيكرستملا 1 نيم ”انم | ” كل ف اند كاك

 نريكيال ىنعملاو ني ىأ © رع نجلا رك نحل م 1 تضادنتت ) للا

 ناذ 0 0 د سول م ,ء(ار مذلانع

 ه ( اروسيم نآ رقاااذهاوذ ا ىوقنا براي ) مرد لوسرلالاقو )هيلا جاتحبام دنع هادخ الذاخ

 ( نيمرحلانم اودع ) كلبق (ىنلكل انلعج)كلاودعلهجاب ًانناعجاك (كلذكو )هيف اع اولمعي موهءاورش ملا اكورتم

 اليلخ نيلضملا نم ذْحما نم

 نع .ةباتك وه لد

 دكيراسا دقل) ناطما

 هتلاركذ نعىأ (ركذلا
 نالغالا و) ؟نارقافأ
 هلا نع (ىءاعذدحن)
 هلل ىأ(ناطيشلاناكو)

 مملْضَأ هنال اناطيش هاعس

 سلبا وأ ناطشلم
 ةلاغ ىلع هلج ىذلاهنال

 لوسرلا ةيلاَغو لادلا
 (الودخ )هلعيطملا(ناسنالل)

 نالدان م ةغلابم وه

 كرت ناطيشلاةداع نمىا

 ةياكح انهو هيلا نم

 ملاظلا مالكو أ هلاءالك
 دجح ىأ (لوسرلا لاقو)

 ىف مالشلاو ةالصلا هيلع

 (ىوق نا براي) امندلا

 نا رقلااذهاوذخا)اشيرق
 أ اكورت_ه 0

 نم هب اونمؤي ملو هوكر
 ثا 00007 نارا

 ميظعت اذه ىو اودذنال

 هموقل _فيوخنو ةياكشلل
 هبلا اوكش اذا ءاميالانال

 ملو باذعلا مهب لح مهه و5

 اماسمهملع ل أمم اورظني

 لاف مهياعةرصنلا هدعوو

 ىن لكل انلعج كلذكو)
 نيدر ىلا . نماودع

 د



 نينم وم ا ىلع ةمايقاامو نوعا + ناقرفلاةروش ١ كيدحلا قش هع 2 0-1 نينمؤألا كه

 قى اهولض هب وتكم ةالص
 ملاظلا ضعي موبو) ايندلا

 ةيانكن بديلا ضع( هبدب ىلع

 | نانملا لك و نيدبااضءو ةرسحلا طرف نم 3 هيدي ىلع ملا-ظلا ضعي موبو

 | امهثداوز نم اهنال ةرسخلاو طفلا مَع تايانك اهوبحتو ناتشالا
 | ىلا ةسلام رثكي ناك طيم ىبا نب ةبقع لبقو سنجلا ملاظناب هدأ

 | نيتداهشلاب قطني ىتح هماءطنه لكأي نا ىناذ هتفايض ىلا ءاعدف مالسلاو ةالصلا
 نه للا ىلأ ع نكلوال لاقف َت ص لاقف هبنامف هقدص فاخ نب ىلا ناكو

 هفودرملا ىلع اس لضو |! 0 ىضراأل لاقف هت دهشف هنم تديحعساف ىتيبىف وهو ى أ كنق تاس ةماتاالا كتم ىقرارل لاق م تيصححسا

 ةقبطو 0 ا

 ةفدارلار 1 مر

 مسو هيلع هللا ىلص لاف كلذ لعفف ةودنلا داذ ّق ادجاسهدحوف ههدحو َّى قا

 ةعورلا نم هسشنىق هدنع | م 1 : : 00 اليبس لوسرلا عم تدخن ىنتيلاب لوش #4 تامو ةكمملا عجرف ةزرابملاف دحاب
 0 لكل 00 1 » اتليواي ف ةلالضلا قرط ىب بعشتت ملوق+للاقيرطوهوادحاواشرطوا جاوعلا ىلاات

 دهمال ملاظاا ىف ماللاو هنع |_ةيافك ناللو هاضانم سي © دات الالا دا تي ل | ةيانك نالفو هلضاءرم ىع «6 الخ انالف دلال ىتل 48 لضالا اع ءالأ 5
 9 1 ةبقع هد ديرأو | نمٌوملا ىلعةمايقلاءوب نوههنا ثيدحلا فءاحوا ريسعنينم ملا ىلعن وكيال هنا ىلع لياد#
 هريغوةبقع لوانتبفسنعلا | ضءموبوو# ىلاعتهلوق # ايندلا ف اهالص دب يتكفل نخأ هنلع نوكأ
 ىتيلاب لوش ) رافكلا نم أ رفس نم مدقال ناك هنا كلذو طيعهىبأ نب ةبقع ملاظلاب دارأ 0 هندب ىلع ىلا
 عم ) ايندلاف ( تذختا | مدقف لسوهيلع هللاىلص ىنلاةسلاحم رثكي ناكو هموق فارشأ هيلا اعدو اماعط علم

 ةالصلاهيلعد# (لوسرلا |
 ( السس ) مالسلاو | دهشت قح كفاعل لك ان اناا إنو هيلع هللا لص هللالو_سر لاق ماعطلا برق
 ةنطاو عاملا ىلا اًمرط 1 هللالوسر ادم ف هللاالاهلاال أ دبشأ 3 ةيقع لاف هللالوسر ىناو هللاالا هلال

 ( اتيواي ) ناعالاوهو | نبا ىبال اسد ةبقع ناكو هماءط نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لك
 وهو ءايلابقليواي 'ىرقو | نكلو تأبصام هتلاوال لاق تأبص ةبقعاي هل لاق فاخ نب ىبأ ربخأ الف ف
 2دان لح رلا نال .لضالا ا ىد ند 0 نا تيحمش اذ هلدهش ان ا الا ىئانط لكأي نأ ىف لحر ىل ء لا
 1 ةتكله حو هتيو | تاق هنأت نأ الا ادبأ كنع ىحرأ ىذلاانأام لاقف 0 هلت دهشف مط
 ا ل ١ ةكمنم احراخ كارأال مالسلاو ةالصلا هملع لاقف ةيقع كلذ لعفق ههد
 ىفامافلأ ءانلا تلق اعئاو هيلع هللا ىلص ىلا هلتقف فاخ نب ىل ىبأ ار سل , مون ةيقع لتقف فسلاب كس

 ىنتيل) كاد يع | هقازب داع سو هيلع هللاىلص ىنلا هحويف ةبقع قزب امل ليقو دحأ موي هدي '
 نالف( اليلخانالف ذخنأ مل ا

 د رانا مالعالا نعةيانك

 هنا ىور امل ةبقع ملاظلاب

 اهلا اعدف ةفاض ذخنا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد و هيلا سانلا اعدو اماعط مئصق رفسنم موي ن

 طيعم ىأن ة هبقع ناكلقو لاقىد ههحوف كلذ أ ناكف هاد قرتدحاو ههحو

 | ادع تان نا هأ 0 رح كيجرور ىهحوُةم 5 هللاقف ة ةيقع اف فاح نب ةيمأ ل

 1 سمت درع نب ةيهأن طيعم ىل أنة ةيقع ىنعي ملاظلا شيع للا 55 راو رفل

 | رفكلاوةيصعملاب هل قبو أو هللاسنجىف ط رفام ىلعافسأ وام دن ىأ هيدي ىلع فانم دبع

 | املك أب مثنات ذب مث هيقف م غلبي ىتح هدب لك أب 0 اطعلاقهيرل بسن عهدص دلة ل

 | ايندلا ف ىأ «تذختا ىنتيلابل وشو ةمادنو رست لمفام ىلع اهلك ًاءدبتتب اظل
 هيناتا ىلع (هيدي لعلب | 1 ةيادهلا لاق اس دا وسو هيلعهللا لص اد تعبنا ىنتيلى امال 1 0 رلاعم
 مف تذنتا وتلا, لوق) +_باخنب فاوس. لق « الدخل 30 ذاق تل طلبوا بقا رماح ا

 فاخ نييبأنيدلا ىفايفاصم/اليلخ انالف دمت ل ىنتيل اتليوإي ١ لوسرلا نيد ىعتمقتسا ( البس لوسرلا

 ىبأنب ةبقعرفاكلا( ملاظلا
 ضعي مويو ) نيرفاكلا
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 ة ّق كف نك ىذلا ناكملا رقتسلاو زيبع 0 نسم ريخ دئموةنحلا ناي ٌأ) لاقف ر ,انل)

 0 هنكلو ةنلاىف موالوب متاوزأ لا حاورتسالل هباا نووأياناكم ( القم نكح نوثداحتو
 0 عرش هءنادورو ه0 مم رس هييشتلا قيرط ىلع ؟ رسشع عساتا |ءزجلا م اليةهرولاىلا م. ارتسا

 ليقف موملا كلذ فص

 لعأو هاو ةيلل لحأ
 أ نح الا ظفل فورانلا ىفرانلا

 لدن 1 اناكم كارتخن 0 ذكموب ةنجلا باساب نكعاخ ةدرت اونو
 مزالابحاورتسالله ملا ىوؤي اناكم هي اليقم نسحاو# ثداحلاو سلاجتال تاقوالا

 الذا ايلاغ كلذ نم وخال هنالوا هيبشتلا ىلع ةلوليقلاناكم نمهلازوج نهب معتماو

 ءامملانم هريغو روصلانسح ندم مهليقم هينيزتيام ىلا عر نسحا ىفوةنجلا ىف
 نام ببطا مهنامزو مهناكم ناىلاةراشا نامزلاوا ردصملاامهدحاب داربنا لقحنو

 رتللام ىلاةفاضالاب وا اقتلطم ةدايزلا ةدارالاما ليضفتلاو ةنمزالاو ةنكمالا نه
 !!لهاوة نا ىفة:+ الهال مقيف مويلا كلذ فصن ف باسحلا نم غرش هناىورامندلا ىف
 (0 |ومناو ريثكنبااهغداو ءاتلا فذ قش هلصا# ءامسلا ققشت مودو ف رانلا ىف
 هءدلاوقىف روك ذملامامتلاوهو اهنم مامثلا عواط ببسب نك مامخلاب قه بوقعيو

 الما لزنو 8 ةكتالملاو ماعلا نم م لاظىف هللا مسهيتأي أ الانورظنب
 | تلزنو'ىرقو لزتنوريثك ناار ق وءدابعلا لاا فئات مامغلا كلذىف © اليزتت |

 ملكنالدلتب ,اثلا# ن ,حرال قل اذئموب كلما 8 ةملكلا نون فذ ةكتالملالزنولزنو
 ا ومعم دعم وب و نيدبت و ا هتلص نج رالوربذلا وهف ماعدا وذئمون لطب

 دش. # اريسع نيرفاكلا ىلءاموب ناكو  نج رالواذئموب ريخلاوةفصوارخأتمهنال |

 كذا (موبو) مي مك
 (ءال ىسلا قفشت 6 ١

 ندح ققشت. لصالاو

 مهريع وورعوب أو ىفوكءاثلا
 (مامغلاب) نيشلاك ه١

 ءائسلا قاقشلا نا[

 امم مامملا عولط بيسي

 لوف 6م نا
 ةرفشلاب مانسلا تققش

 ةكئالملالزنو) ام قشناف

 7 8 5 ةكئالملا ل 3 ( اليزنت

 ع 0 2 000 ا مراد ىم

 هانا كلذو 0 0 #* اليقم نحأو وه نيربكتملا نيكرشملا ءالؤه | ىنمملاو لمفلا ظفل ريغنم
 كسي ىتح ةلئاقلا تقو ىلا راهنلا لوانم ردق الا ةمايقلا موب مهب رعال ةنجلا ضي مامن تفتت ءاعسلا نا

 -!لحأ ليش ىت> ةمانقلاءوب راهلا تفصال دودسم نا لاق ةنحلاىف مهنك اسم

 : كلذ مهن <يلناو رابملا صن ةحارمالا ةلولمقلاو رانلاىف رانلال هاو ةحللاق |
 مامغلا ىف و اهم جرخ
 مهدي ف ونولذتي ةكئالملا

 دليلا للغات
 (ذئموب) أدتم (كللا)

 ءانعمو دول (قحلا) هفرظ

 لوز. كلم لكن آل تباثلا

 1 اللا 3 الق كامو

 (ناكو) هربخ (نحرلل )

 لردع ) اريسع ن.رفاكلا

 000017 ساف ىلا لق اهيف موتالا ةنللاو البقع نسحأو لاق :ىلاعتمتلا نأل
 كل ىح نينمؤملا ىلع رصقت ةمايقلاءوب نا ىوريو هلوأ ىف مويلا كلذيف باسحلا
 «# مامغلاب اعلا را لفنإوو 5 #8 سمثلا بوىع ىلا رصعلانيب اك |

 1و # مهتىف ل ارضا لالا )ا اص ضدنا ماع وهو ماسلا نع |
 2ك أ رهو اهلهأ لزنف ايندلا ءامسلا قشت سابع نبا لاق  اليزنت ةكمالم ا |

 كن ك1 مهو اهلهأ لزنف ةياثدلا ءامسلا قشنم نكلاو سنالا نم ئرالاف

 كيزت ءارس و ةكالإ اولا قدتىتح كلتا سنالاو نان مو ايثدلا |

 ١ دئموب كلملا #8 شرعلا ةلج 8 نوح 1 ل م اهملت ىتلا ءاعسلا لهاىلع |

 م 0 لاق ةمايقلاء ون نجرلاكلم اق> كلملاوه ىذلا كلملاىأ © نحرال |

 دشىأ # اريسع نيرفاكلاى لع امون ناكو # هريغ ىغَش كلمال ةمايقلامون نأ
 ريسع وهف هيلع رمسع لاش

 20 عاطتسإالو ىرب

 ةو ) ( المقمنسحأو )الزتء(ارقتسم ريخ)ةماقلامونوهو (ذئمون )هءاحص أ و إسو هيلع هللا لصد (ةنلا باحصأ)
 ةككالملا لزنو ) فيك الب برلا لوزنل مامْغلا نع ( مامغلابءامسلا ققشتموبو) مدمو هءا_هحأو له ىبالزنم نماتيبه

 ا|كلذددشوم ”ءادردش 2 ريسع نب 9 للعام د ناكو نجرال زلدعا!(قلل ادعم وب )ءانضتلا(كلملا) لوالا:لوالا

0 



 نوربمويادكؤ .(ذئموب)هلوةو ىرسشبلا نومنع ةكتالملان ورب موب ىا(ىرمثبال) هيلع لداع بوصنمةكتالملا مهل لوقت

 فاضملا ىف لمعي الهيا !فاضملا نال وريب بصتن, ال و ذئم وب ةنلاب ىرسشب ال لاقف ربخأ مةكالملاز ورب موب ر كذا ىاركذارا

 مهلوانتت ماعوأريمض عضوه ىف رهاظ (نيمر ملل )ال لبقاهف لمعبال الب ىنملانالوهلبقاهف لمعي ال ردصملاو ردصماجمالىر
 تايعسملا لك أل وا_:.ءام“الا(ناقرفلاةروسإ) قاطمنال نو رفاكلاا -هن] 4307 رفح دا 1 وبون ذاااوهرتجا نيذلا مهو:

0 0 

 امارح ( ارو ارع) |
 لعج ىأىرسشبلا كملعامرحم أ أ ىرشبلا ىن نم مزايالو ناهربلا قيرط نم هر يي كح وكح | لوانتي ماعاما نيهرد محلل و لمتال

 اما مكلعامارح كلذ هللا ١ عضوممضوصاخاماو رخآ تقوىفةعافشلاو وفمااب ىرشبلا ىف ذئنيح نيم را

 رم نينمؤءال ىرسبلا |" | رح نواوق وق اهلباق ال بجوملاو ىرشبلل مناملاوهاعار اعشاو مهرج ىلعال سته

 عفلاو رسكلاو ردصم لأ لاعئدتلا نمابلطوةذاعتساةملكلاءذهذئنيحةرفكلا لوقو يا لولدمل الع فطع 4 روب 3
 ةكمالل اهلوقتوا هوركم موحعوا ودع ءاقلدنع نولوقب اوناكام ىهو مهءاقل

 | هنا ريغ حفلا هلصاو مضلابا رح ”ىرقو « ىرشبلاوا ةنجلا مكلع امر انمار
 هبصان رهظيالو هيف فرصتنال كلذلو كرعو كدعقك ريغ صوص عطوع !

 | ول اه راها ل ورتم: )ا انش لعنم اولعام ىلانمدقو 8 تئام توم مهلوقك دكأتل اروحعع هفصإ

 ع ىنمم ديكسأل ||| ةلدصو فيضلا ىرقك مراكملا نم مهرفك ىف اولعام ىلااندعو ىا ه6 اروثنم

 انمدقو)تئامتوماولاق ام |
 ل لعنم اولعامملا رابغءايهلاوارثا اها قس ملو اهلطباو اهقزف مهئايساىلامدقف مهناطلس اوصعتسا موقلا

 الوذفص 1 اروثنمءامه م( عهبدبش هتفص اروثنمو رايغلاى هو ةوبهلا نم ةوكلا نم م علطي س مثلا عاهشيف ى

 11 تام كل وانه ع ودق ْ هضارغاو<هقرفتوادمظن نكك ال ثيحيمرا 1 هسروتما مي كل ,ام>ىفط

 ىفاهواعىتاا هلاءاوالؤه ١

 ريخوا ريركت دكم وب راه ندم ئوشلان ومنع ع كدأ داك نيم رجبجلا ذئمون ىو ١

 | المع ةيليمريع ةنونهتردق 0 قاع ا1 فرظوان ران ريخ وا نيم + نيه رع
 كات هك

 يميل

 نموهو امم 'ىرقوناتغا 3

 هل
 نهوهو هيلمادأ هءروا ا

 لاعفاي 00 م

 مهلاعاو مهلاح هييشا وهو هراشعا طرش وهام دّقفل ءانطدحاو فوهلملاةثاغاو حج

 ١ ىلاءتداوقك ريك ادعب ربه اكهناثيح نم ثلا لوعفم وا اهون هءنوهجوتب اوناك

 نولوشو ةمايقلاءوب نينمؤملانو سب ةكئالملانأ كلذو *© نيمر جعل ذئم وبىرشبأل

 ىرقو فوهلام ةئاغاو |[ 6 اروع ارعنولوشو 8 نمؤملارشبام ةنلاب,هل ةراشباللقو مكل ىرشب الر افل

 لاح كلذ وكنو فرض | هللال وسر د# هللاالاهلاال لاك نمالاة نجلا لد. ناامر هاما رحةكمالملالوقت سابعنبا

 || ىرسشبلا ركل نوكتن أ مكماعام راما رح ةكئئالملا,هل لوقت مهر وبق نمرافكلا جرخ اذا لب

 اولا وهيك اباو أروةدش مهب تازئذا تناكيرعا انا كلذ وةكئالما رافكلالوق اذهل

 نماولعام ىلاانمدقو# لجو نعهلوق # ةكئالملاوناعاذاكلذ نواوش مهف اروع ار

 هل وثالالطاب ىأاار ,وثنمءابهءانامل © رفكل !لاح ىفاهول عىتلا را يفد
 دروهف ا هيلع سدا لع كا عا ثيدحاهنمو لو نع هلل ه هولمعي ل مهل

 سهلا ءوط عم كاان ىربالو ىدالاب سمع الفا 2 سمثلا تمقو اذا رايغلاك ةوكلاىف ىراموه ءايهل

 روثنملاو راقااب ايش | هيرشو حايرلا هيفستام وه امهنع هللاىضر سابع نبا لاق قرفملا روثنملاو لالا
 0 1 رابغلان م ريساادنع باودلا رفاوح نم .عطسيام وه ليقو ر ملا ماطحو بارتلا
 ْن مراه. ساو ر 8 7

 80 ةلدض نم مهرفك

 هاصعو هناطاس فااخ نم

 كو هلامغأ ىلا مف[

 !ةدقو د تقام ىلا

 كرتيملو قزم لكاهق لسمو !
 جرام ءابهلاو ارثأ اهل . 30

 لها ىلع ةنحلا لها لضف نيب مث عافتنالا هل عال و عامجالا لبش ال ثري هلم>

 نب رفاكل | ىلع ةئطابىرشلاامرمامارح )0 روح | رع 1ك اللاىنمي(نولوشو)ةنخ 9 سد !(نيقر حال دئمون)ىر

 ريخ(لعنم اولعامملا)ان دع (انمدقو) ركتيب واننيب اديعب ادعب ارو ارحةكفالملاةيؤ ؤر دنع رافكلا ىنمينولوشو

 ةوكىف تاخداذا سمثلاءوض ىفلو< ”ىثكلاشوباودلارفاوحنهبارتك( اروثنم ءابه) ةرخ آلا ىف (هاناععف) ٍ
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 كسلا لاقو )

 3 ال رين !ب(انءاقل) نولمأيال
 | الوأ ثعبلا,نونمؤيال ةرفك
 7 ىجارلانالامااناقع نوفاخي

 . 0 0 | مهر فئاظاك وح ص ايف قلق

 00 ةمامةغا ىف ءاحرلا نالوأ

 انملع ل زن ًا)اله(الو ول) فوالا

 رشلانودداسر ) ةكئالملا
00 

 مم هانم 6 :

1 7 1 

 3 ونيت ون( يثني

 م

 ىوعدو هنو ىلعادوهشوأ
 ( انير ىرتوأ) لاكي

 : هعابتاو هتلاسر ان ريخفةرهج

 ١/ (مهضاأفا وراكم اذ

 نءرابكتسالا اورمخ أ ىأ

 دانملاو رفكلاوهو يلا

 م نوفاخال 7 ثعبلاب ,هرفكل 010 5 موجربال نيذل!لاقو# |[ اوزواجنو (اوتعو)_مولقىف

 ا1011لالوصو هنا ةبؤرلا هتمو “ىغلاىلا لوصوا'ءاقالا لصاو ةماهت ةذل ىلع رسشلاب || (اديبك اوتع)رظلا ىف دحلا
 انيلعلزنا 9 ااه الوا 98 لوالا لعةيؤرلاه.دارب نا نككو هللازح ىلالوصولا هءدارملاو خلاف دادلوا تي

 اني رىرتوافانيلالسرنونوكيف لقوإسو وهيلعهتلا لصد قدصي انوريدصق # ةكئالملا ب

 ا ”.اماهلاوداراى ء>اهن أش ىف ىا # مهسفنا ىف اوربكت -ادقلوو هعابن ماودقدص>انسأف الا ماتنلا لولا 3 ص

 ١ ذ نم ,ظعءا وه امو آهئاقوا لك اىف هللاقا> لك ا.هنذلا ءاسالان م دارفالل ا ب اوننإ
 دل ّ لك ََ أ دقلىف ماللاووملاىصقأو

 ا ثدح هبناسع ىصقا اذلاب هك اريك اوتع 8 اظا'ىف دحلا اوزوا#و «اوتعووإل
 ١ مون) فوذع مق باوج

 عاط ةنامدا تد ام ةئيد أم غال اود رتأاو اهنع اوضرعاف ةرهاقل ها موب ىا ( ةكئالملا نس المد 45 كت هيحصل كرد نال 2 لإ تك عاش ا علا 5

 موبودعللا عووا تؤول

0 
0 

0 14 
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 زاتشاو نح ةلجلاب فانئتسالافو فوذ مق باوج ماللاو ةيسدقلا سوفنلا

 دلوقت هوتءو مهرابكتسا نم بحمتلاب

 ىلا 2 1 كله اك اهنانانأبا ساس ةراجو نو-جحربال نيذلالاقو )
 |0000 | العا وا رك ذاب بصن مونو باذملاوا توملا 6 ةكقالملا نورب مون 9 اا ءاقل
 (لزن أ الول) اأو لهجابأ

 ( ةكئالملاانيلع )لزن اداه

 انيلا كل سر أ هللا نابان وريف

 كنع هلأسنن(انيرىرتوأ)
 (مهسفنأىف اوريكتسادقل)

 ثيح لاشو ناعالا نع

 (” ىرععبال ) اولأس ثدح اريبكءارتحا اًورتجا لاقيو اريبك ءابا ناعالا نءاونا (اريك اوتعاوتعو) برلاةيؤر اولأس

 توسملادنء ( ةكئالملانورب ) ةمايقلاءون وهو(موب) هدلعةككالملالوزن

 فوحلا ىنءءءاحرلاو ثعبلا نوفامال ىا# انءاقل نو> رمال نذل !لاقو 8 لحو نعهاوق##

 انريبعف كاني رىرتوأ #9 قداص ادع ناان ريف # ةككالملا انيلع لزنأ الول ف ةماهتتغل

 اوغط ىأ# اريك اوتءاوتعوهةلاقملا هذ. مهسفنأ ىف وع ومظعتىأ# اوريكتسادقل# كلذ

 هءاونمؤيىتح هللاةيؤر ملط مهوتعو شعفلاو رفكلا دشأوهو لوقلاىف اوتعلبقو

 ةمايقلاءوب لبقو توملادنعىأ #«ةكالملا نور موب ف ىلاعتداوق







 « ناقرفلاةروس + د لالا 1

 ضعبل مكضعب انلعحو ىنمملاو لمجلة لع #نوربصتا# ردقلاو ءاضقلا ىلع ليلد

 ام ىلع ريصلا ىلع ثحوا »ذاع نسحا م 9 موا هلا« هلوق هريظنو ريصلا مكيأ

 باوصلابواربصي, نع 7 هءاونتتفا

 هريغو هن ىلس ايف

 ىذالاو د ثااو رقفلا نه م ةلاخلا هده ىلع ىأ نوريصتأ 0 نينمؤملا ءالؤهل ىلا

 ىنلادغلمةرب رهىب ًانع( قا) عز> نم وربص نم ىأ 6# اريصب كب رناكوإ# عيضولا 2

 لذا وهنمملا | ا مو ىرامملا ظفا مسجلا و لاملاىفهنودوه ١

 نأردجأ وهف مكقوف وهنءملااورظننالو مكم 1
 مكلعهللاةمعناوردزتال 3

 هذ_هىلع ( نوربصتأ) |

 0 زف دودبمأ :

 مرت نياصلا نا 1

 اا رشلاو ضيرملاةنتف عمم وهاك نك 11 ىأم لوش ريقفلا ةنتف ىنغلانا لب
 ارهض جرخ هشيع كنضب

 1 0-00 7 | نءىلا رظنبلف مجلاو لاملاب هيلع لضف نم ىلا كدحأأ رظناذالاق مسسو هيلع هللا

 "1: َّ نعاذاف

 ىأ اير اربضف لب .لاقق |
 كنال مهل ةنتقكتام>و |

 0 0 ا وأ |

 مهمعاسط تناكل نانحو |

 ةحوزمم وا اسندلل كل |

 اريقف كانثمب اعاف امندلاب

 كعيطي نم ةعاط نوكتل |
 كير ناكو ) ان ةصلاخ |

 باوصلاباملاع ( اري_صي

 نع وأ هب ىلتب
 عز-#و ربصي

 2 (نوربصتأ) هءاعحأو |

 هيلع ١ حق بارع ا

 ىتح هاصأو نالس سو |

 سالاو نيدلا ىف مهعماون وكت

 مهعم نوسل# اعرش ءاوس ْ

 مهناب ( اريصب كير ناكو ) |

 لاش و كلذ ىلع نوربصيال
 ِء ع
 نام أ رشعمأي نوريصتا

 ىلع ؛موهيلع هللا لص دع

 ناوث مكيفوأ ىتحمهاذا

 مه نم وال نع و نه و نع

 نا 1 5253 ا 0 ا 0: ا ذآ ]| | |1وط#حك«صل"“معصعمممغع
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 تاف ىأ صفح ان وكورصنيوأ باذعلاركتع اوفرصينأ مكتهلآ عيطتسياف ىأ(ارصنالواؤرصنومطتساف)

 ىأ ( كم رظينمو )هل وش مومعل | ىل !ء نيفلك- 1| بطاخمث مكسفنأ رصنالو م ع تاذبلا قل امكان

 لولا لء> ندهو هعضوهربغ ىف ى مقل ارضا اظلا

 انا قدواةكاب سن( اريك ه1 2 قسافلان ودك رسملابَق ايوه ثا سلع ,مأ املاء ردلا> را

 ند كب العمر ًامو)

 نولك ايل معاالا نيلسرملا

 َّق نو_كثعو ماعطلا

 لحالت اترك ( قاودألا
 دعب ةللاو ريخلا ىف ماللا

 كود قوص واةنضإلا

 اد> أ كلبقا اكل 1 و ىنعملاو

 امو نياك 1الازياك را

 ءانك | كدحاعل نيش

 نم ىأ رورخناو راجلاب

 هلالاانماموهوكونياسرملا

 تحااسامو لأ مولعم ماتم

 لاق نه ىلع جامحاوه لق

 ' لكأي هللالوسرلا اذهلاف

 قاوسالاف ىدعو ماعطلا

 ةالصلا هيلع ىنال ةلستو

 مكضعإب انلمجو ) مال ككاو
 الثاو ةنحم ىأ(ةنتف ضعءبل

 ل رييصتاذهو

 8 ميسو هيلع هللا ىلص

 هيشمو رقفلا نم هبموريع

 لء> هلاىنعي قاوسالا و
 ىنغنف ءارقفلل ةنتق ءاننعالا

 ءاشي نم رقشو ءا_شب ند

 قع ) نوءيطت_هتاق

 فرص (اؤرص) رافكلا

 فرص لاو ةكئالملا

 0 2 اهشن ع مانص كالا

 مهن !ن د ,عباذعلا ف 5

 ظبي نمو) امنع (ارصنالو 1

 لاق ولبن ل ارسشعمأب م كس رفكي(م 5

1 5 5 7-6 

 ادق مسوذو ةريهفنب ىماعو امهصو الالبو رساينب راعو |

 7 مظع ٍرظا كرشلازا ىلاءتهلوق ءديؤي ظدقف هقااخ كيرشقو

 :اوةلزءملا لوكىل !اءالا

 دياعلا باطخ ىلععاتلاب صح الت وول يا 3 نوعيطتساك 0 نإ ى ثم 5 ناك |

 | دنالو ل !اتمن ىأف رصيلدهنا مهل وق نه ةرجت لور باذعالاءفد © اف رص

 مم رمغلاو رانلاى مها ريبك اياذع هقذن# نوفلكملااهيا * كم !ظب ندو## هيلع مكتمعي

 ع

 ماوهو اقافو جازملامدعب ديقمءأ زل« اضتقاف هنكل قسفوأ رفك نم 0ك مناف

 ملك أيل مهناالا نيل ملا نم كلق اناسراامو فان دنع وفملابو اعاجا ةعاطااب طايحالاو

 ١ ليلسرملاةلالدإ فوصوملا فذ مهنا السرالاىأ # قاوسالاىف نوشعو ماعطلا 7

 ة ىنتك االاح نوكتنا زوو 0 ماقم هلالاانمامو هلوقك هماقم ةفصلاتيقاو

 7 وار الاف -نئفعو ماعطلا لك أي لوسرلا ذهلام مهلوقل باوج وهو ريهشلاب
 ةنتفضءبل# سائلااه ١ # مكضعب انلم>وؤ# سانلاوأ مهاوح مياس ع 0
 هدعلا مهام «تيصانهو مهيلا ل ١ رملاب نيلسرملاو ءاينغالاب ءارقفلاءالّبا كلذ نمو ءالتبا

 4 ةضق كمل هولاقام ىلع لسوةيلع هللا ىلص هللإ لوسرل ةيلستوهو مهل م 4 ءاناو !

 كاصن الوز رهسفنأ نع باذعلا رص أ ان رص ةهل " الاىأ غي نوءطتسا 00

 هكر نمو 0 و ودداعلاابي أمكن ورصنبال ليقو مهسفن ا رصنالو
 ا رملا نم وي دع اي ىأ كت كل قاناسرأاموإلل لحو نعهلوت # # اريك اباذعدقذن لد كرش

 ]وسر نوكرشملا ريعامل سايع نبا لاق © قاوسالا فنوشعو ماعطلا نول أيل مناالا

 ارز قاوسالاىف ىثعو ماعءطلا لك اذ لوسرلا اذهلا 4 سو هيلع ا لص

 3 هحوألف هلسر ىلع ىلاعت هلئان ا هر هدا --- ا 000 وَ م ىلاعت

 طا نولك أي ىلثم ارشب اواكرهو لسرلان م اعدب تنك امو لوسرالا ان انأامو نءطلا

 .> ىأ سابع نا لاق َةيلب ىأ 4 ةن ةنتف ضب ركض انلمحو 8 قاوسالاىف نوشعو

 9 دهلامتأ اودننو 0100 نورتو مهنه ن 0 ىلع اوربصتل ضب ءالب ركضعب

 تلازنا لق

 و ءرفك ىلع مقلع 0 هدعب إس ألاقو فنأف هلبق اسأدق
 ةءنب دياولاو لهج بأ ف ت

 الا ىأر سس نا انا فال رم كانا كلذو م.ضولاب فالرس كلا ءالخا َّق

 لاقو شعب مهصعل ن نانتفا كلذف مال_سالا نم

 امس ناو دان اوأ و مسا ل ثرخكلا نيرضتلاو ىييقلا لئاونب صاقعلاو ْ

 وكف !سناولاةذ مهلبق اوس

 ا اوك شيرتنه نيئزهتسللب ني
 لا لاَمَع تخول نو ناو ف ا هيلع هللا ىصا روح اوعس نيذلا ءالؤهىل | اورظنا

 م
 ت22 | كرس

 لدقو ءال وه ل 1 اسما ءأ رقذ ءالتا ىف تليزب

 ااعتإلدلسرأامو)رانلا ىت(ارب 571 هر افكلا رشعماير مكلا ىلع مكم مقتسإ نم ل

 .-الاىفنوشعو) ماعطلا لك ًايلوسرلااذهلاممهاوقلاباوج لك 2 اءطلانولك أيل م مالا نياس رمال ع

 |. ةادوقيدتتلا ف ىنغلاو عين ولاب فني رشلاو ىلومابىب رعل|انيلب الب (ةنتف ضعبا يتنناناع و) ىتتا درك ف



 نه ىلوالا ةءارقلاف ذالخ مهارب ربا هنئاذاخكاو" لاو ضرالا نم ا ا ىلاعت هللالاق ااو انالف زوم

 ل1 نم ةمافلا ةدأ رقلاو ىف 5 | تمم دس رك النم تديزو ءايلوأ ذك: نالصالاو ءانوأنموهو دحر

 تارتاال نم نال ءا لأ [نح ع ذخمنالىأ م ندو ءابلوأ نم ىاثلاو لعفلا هل ىتام لوالا لومفملاف نيلو

 ( عءااو يم نكلو ) ىلونم اذخأ تذختاام لوقتالو الو ةح ا نمتانختااملوقت لوالاف ل ١
 ناعالاو هللا 0 ركذلا4ناقرفلاةروس) اون ىتح) باذعلا نم هي م١ ريح ةمالل او رمل الوطودالوالا

 م-ئارعشلاو نآرقلاو هب

 0 ) هتلادنع (اوناكو)

 ا

 0 تاداجوأ ا 5 أكد ا مهنال مهل لاقاعابجت6# كناحجس او اولا

 تا 1 ( | هللاويزنتوأءديبع لالا مم قيلي ف كةهديح وتو هعبستب نوموسوملا مبا رامشاوأ "يش ا

 مدعاوأ ةيصعلل و ءامل واع نم كن ود نم حم ناوؤفانا مدن !ناك امانا ىئش . ناك ام دادنالا /
 2-0 مه ى 0

 0 لوعفمأ ءانبلا ىلعذ عن نا ىرقو كنوددحا ىلوتينا انريغوعدت ناانل مد نيكل 3 لا ات نوعو كتان

 ىناثلا هلوعفمو اليلخ ميهاربا هتلادخاو ىلاعت هلوةك نالوءفم هلىذلا دن

 0 ةبغاا نع الودع ْ 5 مهعابأو مهتعتم نكلو 3 ىفنلا دكأت ةديرم لوالا ىلعو ضرعتلنهو ءانلوا 1

 ةًأحافملا هذ_هو (كوبذك || ركدتاوأ ك 0 د د رانا اوسن ح9 تاوهشلاف وقر دكا مناك

 ةنس> مازلالاو جاوهحالاب () ىلإ هلدانساو مهبسكي هنا ثيح نم معلا لالضال ةيسنوهو كنايا ىف ريبدتلاو كنآل

 اماامضنااذاةصاخو ةعئار اون اكوا ةلزتمملل انيلعذع ضهتن الفهنلا انيهذام نيعوهوهملع مهلمحف مو.هللا لع

 لوقلا فدحو تافتلالا عمجاودحاولا هنف ىوتسي كلذلو هب فصو ردصم ا ارو اموق سه كنان

 3 ادب امهريغوأ كلموأ هل ن وكي ناودادن اللا. نع هه زلت هءاودصقو ملأ نا ع مهنم بت( داو 4

 فركف كال! كلا لوخنا 3 سالو ا 0 ناك امى( 2 ءاوأ ند كن ودند لو نأ ل !

 نياوعفمىلاو اياوذختا وح هك ولو_هفم ىلاى دعت - *ءاودنز « 0 ع كن كيود انولوتي نأ ىلع ان ريع سا

1 
 باتكلا لهأإي اهريظنو | فذح ىلعمازلالاو جامتحالابةديعلا ىلا تافتلا هك كوبذكدقف ذو عو ذئاعكراب عج
 مل ليس انلوسر 1 ءاحدق آرام اطالة هو ةهلآ مه ١ مكلوقف هن ولوقتاع 0 نودو. عملا مكيذك د قف ىلا 0

 ا ل ل_سرلا نه ةرثذ ىلع كب احم ١ -مهأوق 0 ريثكن ا نعو ريوصلا نمل 5 نرخ تا ءأنل

 ١ كلو راخرا 1 ءاع دقق هل وذ سسش 1 1
 1 00 * || ناكامه ةهلآ دعم نوكي نأ نم ىلاعتو هناحسهتلااوهزن 6 كناحسإلم نيد وبعملا ندي او

 داع 59 6 2ع 7 ع 5 ه.عم ©

 لأ ١ د 71 انياوتنا لب كع كغ ىلاونن أ انل تش ناك ام ىدي# ءاملو نم كر ودنم دحح* نااثل ى

 هامداربامىصق |ناسارخاولات 2

 0 نكلوو# كديبع نو كدا انتدامعب معيأننأ انلذاكام ءاتم لح

 317 0 هائعم م ركذلا اوسن ىدح 0 امندلاف ةيغئلاو ةوع او رمل لوط ىأ 04 6 مهءابآو م 75

 مكلوقب ( نولوقت اهب )  اروباموق اوناكو م هنع اولفغو كركذ اوكرت لّقو نآرقلابناعالاو ظعاوملااوك
 لع 00 1 9 3 نيكر 38 باطخاذه * مكوبدكدقذ و #8 نالذطعاو ءاقشلا ملع باغىأ ىكلهدا ءالإو فهلا عساف . ع« 9
 اوءدك لب هلوقك اذ_ه | هلآ : 6-2 مط م

 ١ ويا ى نيود ودوم

 لديرورجلاو راخلاو ىحلاب د ا
 دخت نأ انا ىعش ن داك ام كاف 7 مهاوقبكوب 00 هائعدو ءامااب لينق نعو 7 اويدكدقف ل ل -ٍِق دنا

 مقااب تع كلوقكاذه ىل اع ءابلإو ءلذأ نال ١

 انايرأ 1 ءاملو ٠ ل كنود. مرد 5 (دعت تالا ا رعتسإا (انل ىف عش ناك اكو ور 7 ” (كن اوس ) مان ظاالا ىةل (اولاق) م4

 مهرعأت ن "أ 00-1 1 ءا دلو انمكن ود نمدي هادا نأان ازوحج الانل ىف 3 ناك امدوهزت كنا امسكت داما باو و

 اوناو) كتعاطوديحوتلا || وكر ى> (ر ى؟ ذلا اك ى>) مهلبق :( 11و ) رفكلا و ملح ( مم عنا نكلو)انود
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 - تايم يا

 اناسارخانئح دقف لوفقتلا مث

 نولوشاع و ذكدقف )مانصالا ةديعا هللا لوقيف بولقلاةدسضان ول ١

 00 2227 الا ب007 سل سرب ا



 -..ي«هيبضوح ب - موسع

 1 الوتسم) ادوعوم ىا(ادعو كب رىدع)نؤواشياا (ناك )ىفريمكل اون ؤاشي ىف ريمكلا نملاح (نيلغ)

 0 0 هلع سس ل ءألأسيد 0

 امو ) صفحو بوق#و

 درب (هللان نود نهنوديبعي

 ةكئالملانم نىدوبعملا

 ىلكلانعو ريزعو عبشلاو
 هللا اهقطش مانصالا ىنعي

 ءالقتعلا لوانت اموماعليقو

 هن ديرأ م مهريدعو

 م«دوبعمو ل ةهناكف صولا
 3 3 و ا لوقف )

 ع لَصْأ م 3

 0 لص مهمأ

 ليسلاع 16 و

 رات انكر مهناالا

 قيرطلا ءادهىف ا

 وأ قيرطلا ىلا لصالاو

 اولض 2 همادبشاا ل !اداب

 ا كيسا هنع

 مأ ءالٌؤه ىدابع متلضأأ

 هل زو ليسلا اولض

 سيل لاؤلا نآل مهو
 لعفلا نع

 اده ه>وب اامدو>والول ١ ىأ

 هنالهدوحوو

 هياوتم نءوهاعاو باتعلا
 هالياو مر 1 داو

 1 لعمل 0 كر , تح

 5 كيزتف م هانا نع دكت من دبع تكس ىتحهباوب :احأاع اوس ن رادنع لٌّوسملاب ىلاعت هع عمر هلاؤس ا هةنعلّوشللا

 و (موبو) مهاطعاف ه هولئس (ال سم ادعوكير ىلع ناك) قو حالو نوبوعال ةنخلاىف نود (نيدلاخ)

 ( هللا رودزم نوددعبأمو 9 ناثوالاةدبع ىنعب( مهرشم ) ةمايقلا

 ؟كوديعو قيرطلا اوكرت(ليبسلااواض همأ) كتدابعب مهو عأو ىتءاط نء(ءالؤه ىدابع مالضأ متثأأ)

  قيرطلا اوطخأ ىأ 4 ل ابسلا اولضرهمأ ءالؤه ىدابع متلضأ متأأ

 0 ا ا ان ركالس دس 0

 مهرئاذ را نم ١ لاح سي نيدلاخ) 0 نال ىفالا لطلال تادارالا لكلع

 1 ناك ريوضلا الوئسم ادعوا, ىلع

 ف ع وسل اا 0 لذ لان

 00 اةوءوملادعَو ولاونؤاش

 للا عانتمال ب وجولا ىنمهنم ىلع امو ,متدعو ىتلاندعتانج مهلخ داوانبر مهاوق
 >وملا دعولا ىلع مو دوءوملابةدارالا قلعت ناذ زاحنالا ىلا ءاجلالاهنممزايال وهدعو ىف

 3 راك ننا ًأرقو» نيثلا 30 ىرقو ءازدلل # .هرسشحت مدد وه راجئالل

 | ١ لامتساو ءاوسادوسم لك ؛ © هللازود نم نودبعيامو © ءالااصفحو
 15 امصولا هيديرا هنالوأ فرعءيالو ىرب 0س كت لكل قاطي د عا هعضو

 0ك ةيلغل | ملا اريقح 0 2 0 كالا ن

 : و باطلا 0 ىلعوهو ا 3 لكلا 5 لا 3 ىسالا مالك

 ”اارظالاب مهلالخال# ل لدلا ١ ولا رهمأ ءالؤه ىدايع مالطا مثأأ ) 2 نوالاب صاع
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 دابع مالضاأ هلصاوةدسعال 7-2 مرش : ماهفتساوهو ميصنلا دشرملانع مهضاىعاو

 ١ و لعفلل لوتماوهو لاّؤسلاب دوصقملا ماهفتسالا فرح ليل مظنلاريغف اولضما

 ةغلايملل اولضةلص فدحو باتملا هحونامل الاودف ةهشال

 سلو هو<ودلولا ىهشي ناك ةنملا ىف لصحم ال يع هللان ذأ كلف ة. ةنلاقو وه

 ادن ند كيف ةوهاع ىل | د رخل لحلو هه د_>او لكلب ةنملا لهأ نع رطاخلا

 نأ أ معنا ماك نمو ةنحلا ميمنف أ ه ندلاخ 9غ ءريغىلا تافتلالا نع ةلغاشلا

 ىلا داو رنا 5 برص اود . واذا 0

 اك

 اللاح | ةرحاص هنع نس ء رورسىف دع الا

 م ادعو كب رىلع ل و

2 
 ظ 7 ١ ماد اول ا نينمؤملانا كلذو ايولطم ىأ ف الؤس

 ع اندعوام انثآو انر اولاقو ةنسح ةرخ آلاىفو ةنسح ايندلاىف انت انبر

 انج مهلخدأو انبر مهلوق كلذو نينمؤملل ةكتالملانم ةبلطاا لبقو دعولا كلذءايا
 عي © هللانودنم نودبءءامو مهرس“ موبو ف ىلا_هت هلوق # مدعو ىتلازدع
 ةقو مهطاخم مث مانصالا ىنعي لبقو ربزعو ىسع لثمنلاو سنالاو ةكتالملا نم

 ١ لاقيو مانصالل هللا (لوة.ف) مانصالا نم



 ناب ةنخلا فصواذإو ةعسلا دس مبركلا ناذ كم اقيض 2 اقيض اناكم ) رانلا نم ( 5 ا وهل أ

 2 2 0 لير مه )عراف ِج جزلاق يصيب مك مهلع قيضيمنأامهتتدللا كر لق كا انعو ضرالاو كت

 هزساس ف هناطيش رفاك لك عمر شوأ لالعالاىف مهقانعأ اىلا مهشأ ترق لسالسلاى نون رقم نوال :

 اولاق 5 اك اله ( ارويث ( 1 ناقرفلاةروس م دئنمح ) كلانه ا 5565 ١ اوعد دافصالا

252 0 

 2 2 اء | ا 1

 روجايلاهتىأ ءاروباو اضف الاح 1 05 ايو 1 «اناكماهنم | وقلاذاوإإل فاضملا فذ
 ةنحلا هللا فصو كلذلو ةعسلا عم حورلاو قيما تركلا ناف باذعاا ةدإ

 ىلا مهدي تنرق# نين رقم## ءارلان وكسب ريثكن.ا أرقو# ضرالاوتا وعسلا اهنمررع

 نون ىأ اكاله ه6 اروبث 9:ناكملاكلذف 4 كلانه اوعد لسالسلب مهقا
 ه6 ادحاوارومث مويلااوعدتال قف كنيح اذهف لاعت ءارويثاي نولوةيفهنودانو كال

 روب اهنم عون لك ة ريثك عاونا مكباذعنال ه6 اريثك اوبث اوعداو زف كلذ ميل ل

 اوقوذل اهريغ اد واج م هانادب مهدواج توهضنالك « ىلاعت هلوقل دج هلال 4ك

 ىلا دلكلا ةنج مار ًريخ كاذأ لق 9 روبث تقو لكفوهف عطقن.ال هنال وأ بان
 مكهتلا عم عبر قتال د.درتلاو ليضفتلاو ماهفتسالاو بادعلاىلا ةراشالا هي نوقتلا ْ

 0 7 دلخلا ىلا ةنجلا ةقاضإو فوذحم لوصوملا ىلا عجارلاو ةنلاوزنكلا ىل

 | نالوأ حوللاوأ هللالعيف 4 مهل تناك ف امثدلا 0 زي .ملاوأاهدولخ لعت ظ/

 / نوبلقني 6 اريصمو ف دعولاب مهلاعا ىلع 4 ءازج ف عقاولاكهقةحتيف هلام
 نهنيةلملابدارينا زاوج عم مهاضرب مهريغىلع اهيلتطفتم نامهلءاز ءازح 0

 م هرمصتت ةلملو متلا نذ هياشرام# نق ناهد يلم 0 ىفمهنالبيذكلاو رفك .

 هين هيفو ىهشتلاب لماكلا هكر ديامأيش كرددال صقانلا نا رهاظلاذاهتينارب قبلي امعةئا 0

 ه# نين رقم# خرلا ىف جزلا قيضيإ 0 يا وقنأا د

 ىف نيطايشلا عم نينرقم ليقو لالغالاف مهقانعأىلا مهيدبأ تنرقدق
 ن*لوأنا ثيدحلاىفواك اله لئقواليو سابع ن.الاة##اروبث كلانها وعد لدا ا

 هفلخ نم هتنرذو هفلخ نم اهو هييحاج ىلع اهعضيق سلبا رانا نم ةلح ىس

 مهل لاقيف كنيح اذهف

 اروح مولا اوعدال م(

 8 اوعداو ادحاو
0 

 اهث مقو . كاع ( ارك

 ادحاو هيف مكروب سيل

 كلذ لق)ريثكروبثوهاعأ
 2 كدمات
 ةنحمأ ) ريخ رانلا ةفص
 ( نوقتملا دعو ىتلا دلخلا

 ىلا عجارلا» اهدعو ىأ
 لاقاغاو فود لوصوملا

 رانلا ىفريخالو ريخ كلذأ

 مهل تناك ) رافكللا#ب وت

 (اريصمو ) اباوث ( ءازج
 ا 0 ذعار انج
 ناك هناك هللاد_عوام نال

 ايوتكم كلذ ناكوأ هققعل

 مهقلخ نا لبق حوللاف

 ىأ (نؤاشيام اهيف مهل )
 هنواشيام

 هاروسشاب قداكتف ر راكلا ىلع اوفس ىت> مهروبتاب نوداش محو هاروت لوا 0

 اروبُث اوءداو ادحاو اروبث مويلا اوعدتال © مهل لايف مهروبلاب نودا م 1

 ا نأ نم رثكأ م 55 داهاواك ف لدقو كتاس نكت وشل اذكه © ك
 (اةيضاناكم) اوقلا رانلاىف ىذلا ىأ « ريخ 5 أ لق © لحو نع هلوق جيتك ةعحأ اوعداف ةدحاو 0

 (نينرقم)ع رلاىف جزلا قيضك | نانا 0 دعو ىلا دالغا ا رانا ةفصن نه تل

 ١ وعد)نيطايشلاعمنيلساسم | < |

 قيضتااكلذ دنع (كلانه
 اع ( اريثكارومثاوعد 0 ا ارو مويلااوعدتال) مه هل هللا لوش '.اروتلاوداليزاو راد 1

 عا اخ ريعسلاو رودلاو ليولانه تركذىذلا ( كلذأ ) هءاحأو لهج ىبال ةكملهالد ماي( لق مكب

 ةرخ آلا ىف(اريصمو ءازج )دل اةنج(مها) تراص(تناك)شحاوفلاو كرششلاو رفكلا (نوقتملادع رقلالسا

 نوهشيونونمتام ( نؤاشيام ) ةنجلاىف ذك

 ( اهنم اول اذاو م( را

 000 77اار وساوساا7212--:---مات302 ااا#7سص#7#

 3 مهلا صمم

 ةننسان يح 22222 يس ايش وس ير ل و يلا يااا



 1 00 الذل كل لكن نا وهو اولاقاق ارح .انسدلا' ىف كل بهو ةاش 'نا نع رئت ىأ
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 نما والا
 مث راو مزجلا -
 ١ ةعاسلاب اونذك لب )

 ( منع حام لع فاطع

 نم باب اونألب 1ع

 هيلياع 0 ةعاسلاب

 ةعاسلاب اويدك لب لاق هناك

 عا

 كدأ

 اذه ىلا نوتفتلي فركف
 نوةدصي فكو باوملا

 كدعوام' لث لك

 ّى وال, مهوّدرخ لا

 50 ناو

 306 ا أهو ) اريدس

 راشمالال ةديدشا راناجم

 ىأرانلا ى أ ( مماراذا (

 ل ناكمنم ) مهاباق
 ىأرع نناتناك اذا
 اوعمس ) دعبلاىف نيرظانلا

 ىأ ( اريفزو اظ.غتاهل
 1 اهاءلع توص اوعغم

0 

0 

 0 1 اورثزو

 اروصق كل لعح دقو

 ةضفلاو عدلا نبةنلاق
 كلذ ناكولاولاقامم كلاريخ

 نماولاقامايندلا ىف كل لحي
 مشي ىنعي نيتاسيلا و روصقتلا

 مكاكلاو نوصل 2

 مغرب برغلاو قرشلا ىف
 'اف كو اران م ةعاسلامانقن ةطسواشم !اندأو) طاسلا مق اونذكنك 3 (ةعاسلاباونذك ل ي) رافكلا

 1 < (ايفزو)زدآ ىبظبتتك (اظتت) رانا( اهلاوممم ) مامةئامسخةريس نم (ديب ناك نم). رانا (مأداذا)

 ا ااا او 3 هو كم لو ١ رسدع 1 اعف

 0 7 مزطاهناز 6 قاحاضام ناكاذ ] 17 31

 مرحالو ىلاميئاغال لوب هةلئسم موب ليلخ هاناناو

 )0 !ءبصنلاب ئرقوةرخ آلا ىفهإنوكيامدعوبافانمتسا

 امف لاملاب ىهاع اًةما يكاد ول ويتدلاماطخلا ىلع .هراظنات متت« 0

 0 وتفتلي ف يكف وأ ةدسافلا نعاطملا نهاول امال كوب ذككلذإف وأد رتغ كيف

 0 هقدللا هرب دكت ن مسح أ الفو 3 رخآآلا ىقكلهللادعو اعكنوقدصيو

 هم نوكف ف مهل مساوه ليقو راعتسالا ةديدش اران 46 اريعسةعاسلاب تذك نمل

 لاوةالصلاهيلع هل ا رع تناكاذا * مهتأر اذا 36 ناكملا .رابتعاب
 اعىرخالا نم ىئرع اههادحا نوكت ثيحن ناب راقتنال "ا انتشال

 اى ردا .كعام ىصقاوهو © دب ناكمنم هي مهجو اال ىعدأل كماتاو 7

 7 ر مةزو العاملات وصب اهناملع توصهش د كدغت توص 3 اريفزو ءاظةئاهلاو م 9 ا

 رفزنو ظافتنو ىرتف ةايح

 احب ىلل معا

 هللا قانا نكماةينبلاب اندنع ةطورسشمنكتملامل ةاياناو هفوج نم عمن توص |

 1 ىلعاهيلا بسنفاهتيب ايزل كلذنا لبقو رف
1 

 ' 1235 كن ركشو كتدج تعيشاذاو كتركذو كيلا تعرضت تعحاذاذ اذه

 | اكذ ةكن لاح ىم تراسل تئِّمول [سودللع هللا لص هللالوسر لاق تلاق
 | تك نأ لوقو مالسلا كترش ك.رزا داب لاقف ةبمكلا ىراستل هتزحح نا
 انهن تلقف كسفن مضزا ىلاراشاف ليربج ىلا ترظنف اكلماس تئشناو ادبع

 ! دعانا لوقت انكم لك أيال كلذدعب سو هيلع هللا لص هللالوسر ناكف كلاق

 ةهلوق## ءدنسب ىوغللا نيثدحلا نيدهرك ذ ديعلا ساجا# ى ساحأو ديعلا 0

 31 46 اريعس ةعاسلاب بذكمل اندتعأو 0 ةمابقلا ىأ 6 ةعاسلإب اوبذكلب ف

 58 هريسم نم ليقو ماع ءريسم نه م لق كيع ناكم نم مما راذا #9 ةر رعمسم#
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 انالث لاقوأامو عوجأواموب عبشأن كلو ترايال تاقايهذ 3

 اوشن ذو تق لذا ةاودرغو ايلا اروطتت تع

 خذغااك انانلع ىأ 6 اظ.غتاهل اومعس زب اهتيابز يار لقو ةيؤروالقعو

 | علا مسج فيك تلق نافع ءانوص ىأ © اريفذو 98 بضغلان ما هردصلغ

 سعاشلا لاقاك !ريغز اها اوعهسواظ.غتاهل اوللعو

 احمرو افسن اداقتم « غولا ف كحوز تيأرو

 ديبع لاقو دقوتلاو بهلتلا نم ظفتلا توص اهلا اوءم”ليقو احم رالماحو ىأ

 ههجولرخالا 0 ىأالو ل كام قمالف ل 0 هن  مهجرغز

 نعم تلقع

 اوأر

1 
١ 



 هللإلوسر ميا عصناىأ اينما ل ك 0 42 >حهلن رف قاباوأ اريدنه هم نوحي فق ١ كلددلا لزنأ ال كيبل

 لكالا» |نعامش اكلم وك ناب ناكهنانو: ؛ءبد درت م شاعملابلطا قاوسالا3ق ددرتيو الك مماعطلا ىل 0

 نوكيناىلا اولزن 2 بِ وعلاوراذنالاىف ادناست د كالمةعم انا نو نا ىل | حارتقالا كلذ ند اولزن مت م نث

 هنم وه لك أي ناتسبهلالجر نوكيناملا اولزن مث شاءملا ليص ىلا جاتحال و هه رهظتتسي ءامسلا نم هيلا قليزت' أد
 لوخدل ضاموه و لزنا ىلع نوكتوقليوهو عراضملا فاطع نسحو ةزحو ىلع 0 لك اا وادي

 الهىنمعالو باوح 7 ةروهشملا( ن نا رفلاةرؤس)ةءار لا ىلع نو 1-5 2 ره- بصتناو امه نوكفوه 8 /

 كالا نكح 0 عب يي 7 2 : م
 00 : 7 ١ , ١ قليوا 3 كلملا قيدصتب هقدص معنل ©« اريثندعم ن وكشف كلمهيلا لزتاالوا 9 دح 1

 3 او اسال ا
 1 ) : الا لاق ١ ا ا 1مم 1 ةنح هلنوكت وأ ف شامملا ل نع ىغتساو 9 رهظتسيف « داك 4

 "ال ا د1 ناس دارت نام لفل زنك هيلا قايل ناعأ لذا ليس لكل
 3 هاو مما بعأب 1 رافكللا ريوكلاو نونلاب تاكا لزج ا ردودة عي رب شيعتف راسم لاو نيقاهد 0

 رعد ا ما رهاظلا 0 # نوعبتت 1 ناؤق ءولاقايف لطلاب مهل ع دايك روعسأ مهريعت موه ْن نيملاظلا مضو# نوماظلالل

 ا 0 ىأ 0 ,ععاذ 00 هاقع 00 يع م 0 نوعبت

 1 اا ىن | 0 ةفر قم نا 00 نطلان " 16 00 ةر 0 5 ١)

 وأ نُل رممس ( اروح“ | اا و حدقلا ىلا الب دس نوء.طتسي الف 0 طبخ 06 تملا
 هنا اونعةثرلاوهو رباذ | هولاقام 6 كلذ نم اري ايندلا ىف هي كلل !ء> ءاش نا ىذلاك رايت 0ك

 قف رطل ) كلمالزشب و

 اهف لطلاب مهيلع الرعست |

 اا_حرالا نوعش نا 0 .

 ند لدب هي راهنالا اهتن نم ىر تانج قباو ربخ هلال ةرخ آلاىل ا ا

 اا كا اواب (اوبرض ١١ سر حل اوال نيا لع لع تسع فرو 1 ا
 كلتكيف اولقىأ هابشالا || ست

 . ٌ هيلا قايوا ام عادى ًاهيار 7-00 5 0 ف 9 هل دهشي و هقدصا أ « كلمديلا لزنأالوا ١

 3ك :ركتوأ# 3 شاوملاب باطق تفر ملا ىلإ جا معا افدقفن ءاوسلا ع نمزتك ةيلغ لزنىأ# ذأ

 زاك هل نكيمل نا كلذنم ل اةأ الف 2« اد لك أي # ناتسب ىأ 6# ةنجل

 قلاع نءافورسصم ل ا و اعد يأ# ١ روحسم الحارألا ن لوم دب نأ نوملاظلا قو

 اولاقف اهل ةدئافال ىتلا هابشالاىأ « لاثمالا كل اور كو دهعاي © ر ظنا!
 | احرخعو ىدهلاىلا 6# اليبس نوءيطتسيالف #9 قا نعىأ 6 اولضف 9 جاتع رو

 ىذلان م أ 4 كلذنم اري كللعح ءاك نا ىذلاكر رام 0 ىلاءةهلوق دلع ةلالشلا ع /

 قاوسالا ىف. ىشملان م اريخىندي سايعننا لاقو اورك ىذلا ناتسبلا نه لس

 1 رورابتلاو لاوقألا
 لاطخلاو كافصلا كلت
 هيلع ىلمملاو ىرتفملا نه

 نع ( اولضذ ) روعمملاو

 قود طتسسا الف") قا

 اًشرط نود الف ( ذايدس

 ءاشنا ىذلا كرايت ) هنلا

 .كلذ نم اريخ كل ل_ه>
 : : | كللمو لزابمتالا .اتخ نه ىرخ تانج و8 لاقف ريكا كلِ ثاعملا 51
 امد ند ىر# تاك ل و 70 4 2 7 ب 6 كك تأ !
 ”٠ 1 ىبر ىلع ضيعلاق سو هيلع هللا لص ىنلانا ةماماىل :أنء 8 ةد.شمانوسب ىأ 4 اروم
 (اروصق كلل ءو راب ال 266166660 12تلىسىسيؤجات7ْْتاْتا_ 7777 7ق7 2.7707 222 طم د

 هد نيءتسدف لام هيلع ل 00 1 ل ةليوأ ( ءواس ند هءدار اع هريعات .هن(ار 5 هعمنوك قفكلمديلا لز )العال 7(

 ) نوءعس د نأ ( مبا أوةيمأو رضنلاو لهجوب 0 ملا ) نوملاظلالاقو ) عب-ثيف (اهنم لكأب) نانسي ل

 ءاعمالا كلاوع اوت ب فيك (لا ثمالا كلاوب رمذافرل 5 )داي( رظن ازانوت ع لقءاابولغم( اروخ-مذا>رالا ( نو ١

 (ةاقس لوك ط" هيما الؤ زاؤطخافر يلمح تانخو (اواضف)ر وعملا كوش فيكلاش ونون 2و عاشو باذكو نهاك و

 تانح) اولاق امم (كلذ نم اريخ كلل عج )ءاشدق (ءاشن ا ىذلا) ىلاعتلوش (كرات) كل اولاقامىلعةالو كيفا ولقام

 (اروصقكللعجو ( نيالاو لسءلاوءا امناور ل ارامن أ( رانالا)اهنك اسهواهر مش ث تدن نه (ان2 نس ئر كة رخلا ال 0

ُ 



 هلا لصوأو راجلا فذ>وأاهتدعت ىدعيف لعف ىتعم ىف لمعتسا ءاحو رافكلا ىلا ريمضلا عجريف ةرفكللدر

 ااا فعلا اهكف عبج هتحاصش زِغأ اس ىعامالك ىبورثا ىمحملا نه نقلت ىبر كا اوامح نا يلظو 7

 1 رط-امونيددقنما ثيداحأوه أ نيلوالاريطاسأ اولاقو )دنلا هنم ىرب وهام ةيسنب

 1 (الصأو) رابلالوأ (: رك باك هيلع ولت ىأ ( هيلع لع ىهلا) هسفنلابتك (ايتتكا) ةكودعلاكا
 2 45١ رمح دحماي ( لق ) ( رثعنماثلا ءزجلا )م انيلع هولتب مثديلع ىلعام

 لك لي ىأ ( ضرالاو
 35 || اطل ل

 ضرالاوت اوما ىف نخر س

 لوشا ا نارقلا نأ ىدل

 لاس * ىلا تونغلا 00

 ةالصل اهءلعد#ا يلغي نة

 لد لعن لعت ربع نه مالسلاو

 مالع دنع نم هنأ ىلع كلذ

 اروقغ ناكهنا ) بونغلا

 ١ || مهلجايإلو ملهيف (ايح

 اذهلام اولاقو) مترباكع

 ىف ماللا تعقو (لوسرلا

 ءاهلا نع ةلوصفم ىوصملا
 ربغتال ةنس فوصملا طخو

 ةيرخ”لوسرلاب ءايارهتيعستو
 ىش ىأ اولاق مناك ينم

 لوسر هنا ممازلا اذهل
 ىف ىثعو ماعطلا لكأ)
 لماعلاو لاح ( قاوسالا

 هاو ريشتلا دس( اولاكق)
 ع نورا رسال
 نيلوالاثيداحأ نآرقلا
 عكا ا) م دكو مه مهرها

 هيلعهللا لصد اهي ايت

 اواعسا عج هريغو مس

 انآرقلا ىأ ( هلزنأ )
 0 ةواجتكتساو ًادسفنلابتك# اهتتك اف نومدقتملاهر ,طسام# نياوالاريطاسا اولاقوؤ#

 ساس وتناول فدك هإتتاك ابتتكأا هلصاو ئادنال لوءفتتءانبلا ىلع

 : هلع ىلع ىهف ف هيفرتت_-اؤ ريمشلل لعفلاىجو لعافلا د ماما
 اتانت 8 بتكلوأ باتكلانم رركينا ردقسال ىاهناذ اهظفصل # اليصاو

 ا ءنيصاو ةهتحاصش عر ا نع 1 كا هنآل 3 صضرالاو تاووع للا رمسلا- 3

 1 ةيولتجح فكف لا لامالا ايلعنال 3 ءايشاو ةل.ةتسم تاء عم نع

 ءهنووش امى اع متوقع لتنال كلذلف هيا -_ د روع ناكمنا لي نب ملوالا

 #©لوسرلااذهلاماولاةو لي ايصباذعلا م لع بصيزنا مكقاقحم-او املع هتردق

 آوسالا ىف ىشعو ف لك أتاك هي ماعطلا لكأي يونا اوتار عذب 2

 كلذو انلاحهلاح فااخيمل هلاباخ هاوعد 3 أ 11 لك نشافات

 أو ةسامدج روماب سدل مه ادع نع لسرلا َر ربع ناذ - اسوسحلا ىلع م 5 نظن روص#و

 ااا ىلا ىحوب م لم رعشبانا اها لق ىلاعت هلوش هيلا فا ةنافت لاوحاب

 ] نكرقلا اذهنالوق ناك ث ركا ني رضنلا نمي اهتتك |نيلوالاريطاسأ اولاقو
 سن | اهتتك | ىنعمو رايدنفساو متسرثيدح لثه نولوالاءرطسامتوهاعاو هللا نم

 كيال ناك هنالدإ بتكت ناتلطو سادعو .راسيو ربخ نم سو هشعدللا لص

 ِ 2غ ىنمي  البسأو رك يانا اهظفحمل هيلع أ 0 دلع ىلع

 ىنلا» آر ,قلا ىتعي 6 هلزن 3 + دمعاي ه لق 9 ميل ذولا

 0و ىأ «ايحرارو ِوُفَع ناك هنا 00 تاوعسلاىف هه بنغلا ىأ ه© رسلا
 ا ِو ةيلع هللا لصادج نوعي # لوسرل !اذهلام اولاقوإ# هبادعب مهلجاعل

 < اك شاملا سني ملي ىأ #* قاوسالاىف ىثعو اه نحن لكأن اك ىأ ؟ ماعطلا

 5 ةوبب اضزاخ.نا زوج الو انيلع لغفلا هلنيأ نأ كلانك ن ما
 ممشتال كلملا نال كلعالو ا كلملاو اناثم رششب كنال كلع تسل هلنولوش

 ا0ل/ ملو ايمدآ هنوكلماعظلا هلكأ نال دساف هولاقامو لذتبتو قوسنت تنأو
 وسالاىف باح نكي ملوةاروتلاىفهتفصكلذ ناكودعضاوتل قاوسالا ف هيشمو كلم

 كولملا نم كلم هنا عدبمل هنالو ةوبنلا ىفان كلذ نم ”ىش سدلو

 هللا لاك ة ةيشعو

 الون ) دحايمهل(لق)اشعوت ودغ(اليصأوةركب) سو هيلعهللا 0 رش (هيلع ىلع ىهف ) راسبو ربج نم سو

 !(اهحر) مهتم تان 1 ( اروفغ ناكمنا ضرالاو تاومسلا ىف رسسلا ذلا ) نآر قلاب ليربِحلزن :أ تس( 1

 )لوسرلا اذهان ( لوسرلااذهلام ) هن هنأ |وحأ وفا از 5 لدا يدل را )0 ولاقو)ةبوتلا ىلع

 8ث رتناكق ير ,رطلاىفىذعو ددرتي . قاوسالا ف ىثعو) لكنك ( ماعطأ ا
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 مهجار ردنال ن.رفاكلارب محلا (اوذخناو ) مولم 5 ىلا ءاقملل ردك ١ ندلاو نيدلا ىف هبةطونملا حاصملاو

 ىأ ( نوقلخ مهو ايش نوقلختال ) مانصالا ىأ ( ةهلآ هنودنم) نوردنملا مال مهيلع اريذنةلالدلوأ زبملاع
 5 زخ ةداسع ريدقتلاو ( ناقرفلاةروسإ)ق م كالملاو ة ةيه ولالاب درفتنم هج م وه نم ةداب ىلع اور

 22 قاح ىلع نوردشأال | د

 نوكلعالو ) نوقا مهو |
 الو(اءفنالو ارض مهسفنال

 | مع هردّقؤ اريدش هردقف 0 ةليعم ةاكشاو روصو ةصوصخغ داوم نم ل

 ا ريب لاو راو 5 مهفلاو كاردالل نادل ةئيمك لاءفالاو صئاصالا نم هئمدأ
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 نيذلالاقو )امساع عزل ١
 اذهاع ) اذهنأا اورفك

 بذك ( كفاالا) نآرقلا

 هعرتخاو هقلتخا (م ارثؤ ا( ا
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 تبر ااهليل دةوقلاهنكلةمولعم نكت ملناوةلجخاءذهوراكنالا ىنمع ريكتلاكاراذناوأ | 8 دما ف
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 دل
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 باطاناو ةماقلا ول 3 0 0 3 و تاقلالا 7 ىلع 3 اصوصخم اضرا باطخلا "ا نوكيا 5 7
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 نانبائوروةب فاه هلع 0
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 أ ءسعأ نعزودصي نيذلاىأ
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 5 و ىنءزلاىلا مهتويب جتافماوعفد او نغاذان وإلا ناكليقو ةي.آلاءذههتلالزناف
 دنال نولوقو كلذن» نوجرحيي اوناكف انتو ىفامم اولكأتنأ مكلاتللحأدق ملل

 الا ىف ءال وهل ةضحار تلزن لقو مدعو ةيآلا هذههللالزناف بيغ ا ْ

 ( مم وزغلاىلا اوجرخاذا
 ملسو هيلع هللاىلص ىلا

 ْن ابنونذأيو مهراقأدنعو

 ٍ نولوق كلذ نمنوجر 2

 كلذب ممسفن أن وكتال نأ ىشخت
 رم 000 ع 5

 هصخ رهبإ الا'تازيفةيبط

 زئاجعلا ىلع (نييلع سيلف)
 نعشبن ا ) عرج (عاس)
 ٍ || دنعءادرلا نءاسش نه( نوماس

 || (ةنيزب تاجربتمريغ) بيرغلا
 نرهظي نأ ن يزني نأ ريغ نم
 'بيرغل ادنءةشزلا نم نواعم

 دنعءإد رلاب( نففءتسي نأو)

 جوج ويج 3 نأ (نم نهلريخ )ب يرغلا
: 

 7 2 القا قاعات 0 تلا ولان 0 0 ا 10 و لاعب (ملع) نيل (عبم ”هللاو) هنعض

 عب عمةلك اوما م جا صخ رف كلذ نم اوفاخو | لا لطابلابم 3 مكلا او اولك أتالاونمآ ني ذلااب 5 أب هلوق ا

 | نه ىلع سيل ( جرح جرعالا ىلعالو رمي ا اسر سل لوب ( جرح ىعالا ىلعسيل)
 ْ عم لك أنه ىل_ع سدلو ( جرح ضررملا ىلعالو و سعالا

 جرح نا اعالو 62 جمع الا ىل اعال و هوق دنع 0 اذه ىلعف م



 مكيلع ءلوذدلا رك اوغلب اذا ىأمالتحالا ىأ (يحلا) كيلامملان ود رار الا ( مكس لافطالا نبأ

 1 ورك ذ نيذلاوأ لاح رلامهو مهلبقن م لسا اوذلب نينلاعأ ( مهلبق نهنيذلا نذاتسا 5 ) تاقوالا عيب و

 لوخدلا ف مهل 1 2[ لافطال نأ ىءملاوذب هلا واستواوسن أتستىتح مكتوسريغاتوساواخدئالاونمآ نيذلاامأايهوقق

 نسلابوأ مالتحالاباوثلب مث 4 ر ,ونلاةر وس) كلذ لافطالا - ءاا/ ريع داتعا اذاف ثالثلا تاروملا ىفالا 0
 كلتنعاومطش نا برحو |

 13 5| لءاوامحوةداملا| 202 :نينلان» 2 ن4 ل مكم ل خاباذأ 8 - 1-50 هلق نماوغلب نذلا نم# مهلبق ذا ةأتسااكماون ذأتسيلف احلا افطالا غابا
 5 ١ اولا هناودو د كرس لع غلابلادبعلا 7-00 نمد. لدتسا واهلك تاق

 كرا لا
 00 تك مل هللانيرب كلذك مين نر اعل يس اوي نودو#

 2 سانلاو نذابالا يع ْ 4 هات وقلاو# نادل كا دالاد را ًاتدررك6# مكح ميعمللاو
 سابعنبنعوزولفاناذه | نهربكل هيفنءمطيال# احاكن نوجريالىناللا #9 لاو ضيخلا نع

 تان تالئامهتعدللا قذر 1
 هلكنذالا سانلا نهد" ا لجو نعهللالوةدحأأ ارب لمءيال وامان سعأ قلاديآلا هذه ىف ىرت فيكس ابعلا نناآي

 هللادنع مكمرك اناهلوقو 1| ملح هللانا سابع نبا لاقف ةينآلا مكتاعأ تكلم نيذلا ركتذأتسيل اوننآ نبذل
 ةم-قلا رض اذاو عاشأ ٍ مداخلا لخد اع اعرف باح الوروتس م مجول سيل سانلا ناكو زاسلا بح نينمؤملابم
 نواوش راخ نب ديعسزعو ١ تاروعلا كتف ناذئتسالاب ىلع هّللا مه سماف داعأ لع لح لاو لجرلا متوأ و

 هام هللاو ما ١ هنعةيارىفو دوادو نأ حرا دل كلد لمعي ادخار داو روتسلاب كتلك مع

 كيذك) هلوقو ةحوسنع

 ندعقى اللا
0 

 قارعا| له أ نم اوقنَنأ ةمركع ور سس ان دسستع نادك هع ا

 ١ 8 3 لإ موق ب٠هذو تاروعلا كلتىف ناذئتسالا قع كلذ نا ىلبأرف داثو«

 (ميلعمللاو هنايآ مكلتلا ني !
 2 ءاكحالا ءنيبيايف || ؟

 ( دعا وقلا را
 تافصلا نماهمال دعاقعج | 7 17 هام هلاوتنه نولوقباسان نأ هي 7 دهىف ريبج نب دب لاو 0 2 5 هل مح مس ول 3 م نعد 3

 قلاطلاك ءاسنلاب هتيحلا
 قاللاىأ ضئاحلاو

 مكنذ ا عع ا تل الة ثئاعد ان .اعمو*ن 0 0 1

 ممرك أن ,ا هاوقو ةيآلا هذه نري لمعلا سانلا كرت تايآ تالثلبقسانلا هنو

 هلوقودي | ىبرقااولو ا يشق ا نولوش سانلاو كاقنأ هلل )1

 001 2 ندع اوغلب ني ذلارارحالا ديرب مالتحالا ىأ اك كم لافطالا لباخأ و 3 ل>و /

 00 راوااو نذلا نذأتساى 9 مكيلع لوخدلا ىف تاقوالا عيحف اونذاتسي ىأ «اونذاتسيلف

 نوحربال قاللا ) لاح هماكحأ لبقو هتلالد أ 6 نإ مكلهنلا نيب كل ذك ف راكلا را رحالاىأ 26 م

 ار نط ) احا ند اسي تيسملا نيديعس لاق عرشو رداع # مكحول هقلح رومأب أ« 6 هلل

 هندلاو لع لحرلا نذاتسأ ةغدح ل ئسو كإذىفةب لا هذهتا زن ااعاف همأ ىلع

 ىتاللا ىنمي 6 ءاسنلا نم دعاوقلاو 8 هلوق # هركتاماهنم تيأر لعفت ملنا م

 7 ناذتسالاب م - 0 م وحربال ىناللا 9 د ا ركلانمداولاو ضخ :
 3 اماذ نهورذقتسالاحرلا 0 اذا ىتاوللا زئاسعلا نهليقو نهربكل جاوزالا ندر

 و 01
 ا 5 راع مح ل دا ةويشلا ل 5 ىهو لاج ةيشاهمش ت تب

 اعصا|نودر "اك ذم 5 ا ا 1 لا

 07 ء ( اونذأت ديلا مذا“ لا( ديبعو 1 عب ها" ا واق 0 ا 55 1 رك لافطالاغاذاو

 (ميلعمتلاو) اذهنيباكهيبنو هم أ ( هنايآ م 1 هتلانيم ) اذكه (كلذك ) نيروك د "00 م( مهلبق نم نيذلا نأ
 ىناللاض يحملان م نسي (ىناللا)زت اعلا ( ءاسنلا نم دعاوقااو )نيح لكف ناذةسالاب رابكلا ىلع ركح (ميكح) 1

 جوزلا ىلا ن :دحالو نهجوزتيال ( احاكت نود

 الكولا ةفص عفرلا لع ىف

 ريفلاو دبعاوقلا ىعو



 عل اه ولص كعل نمو ( ةاوليقلل باشلا عضو تقو اهنالذقلا ىف راهنلا فصن ىهو(هريهللا ند : ١ ركبايل نوعضت نزح و

 ارك تاروع ثالث تاتوأ ىه ىأ ( مل تاروعثالث ) مونلا باش فاختلالاو ةلظقللا بام نمدر#علاتقو

 وفاَشلاَو ربيع قون بصتلاب م
 : ان عسل لاق :راصن الا نممااعل !> :نيعلا ]تخل ا روعالااهنمو للخلا رم راسل ناسنالان الرو

1 3 - 
 كفو هك هع هلل ئصر

 انادتسالا كر مهر ردع 8 ةب آلا هيلعتل زئدقو !سوديلع هللا ىلص 0 ١! قلطناةنذالابالا تاعاسلا هذهىف

 فلست ءاثلاءزدلا) سل) هلوق تارملاهذهن
 تتبع

 ( نادئتسا ري لوجدلاف

 كرت ىقةلعاا نيب مث نعدعب

 تاقوالاهذهىف ناذئتسالا
 ) ركيلع نوفاوط ) دلوقت

 تل م غاوحن نوفاوط, لع

 هر انك 7 4 (

 ركضعب هريدقت( صضعل ىل 8 (

 0 ضع لع ل

 "بعت ول ةلالدلا ا

 الدي ةلخلان , 5 نانوك

 نوكت نأو اهليق قلانم

 ْ م مكب ناسية ذك وستزل

 دب صفح ري

 3 هلا عع 2 * هللانأ تو ا وحر ررعلاقف هد ول ةنع فةكتاذكَو مان وهو ةريهظلا ت

 و هنآل © ءاشعلا ةولص لاعإ نمو © نيولل ناس هك ةريهظلانم ف ةاولسقلل ْ

 2ث ىه ىأ 6 مكل تاروع ثالث و فاللاب ةلدلاو نءابللا نعي درا |

 ثالثنم الدب ب صنلاب ر كيو ا الخلا هز ا ا وعا لحرو الا |

 00 ةدطلا 2 ىلا ةح امم

 ةمد_خلل مكلع نوفوطي

 مادخسالا مهيلءنوفوطتو

 نادئتسالاب مالا مز>ولف

 تقولك

 صنااب عرسشلا ق عوفدموهو

 اي“آلا ركل هللا نيس كلذك )
 ا 7

 ىتلا تاب الا نم هريع 5

 لاو )اماس ىلا محا:

 نام ىق ذ( كح )ءد ايءطاصع

 جر ا ىلا ىضفال و 11 دوال

 ريخألا ( ءاشملاو ولص كعب ا ,يظاا5 الص ىلصتنا ىلا ةلولسلادنع 6 ريهالا ندم داس نوعضت :نيحو)

 ,ىفلإا ع ١ عولط ن نيود نمل

 انح ( راكان ردد راغ_صل أ مادخلاو ءانمألا ىلع( 8 0 توي لا تارأ ىلع (ركلع فلا لاقف

 ١م و نذا ريغب ضعب ىلع ركضعب ل دب( ضع ىل اع مكضعب )ةمدخلا( لعن نوفاول هز تانرودلاث ا اها ا كاع ا

 اذكع (كيذك ) نيحلكف مهكيل امو ممابآ 1 لوخدلابا اذا ست ل مهل ىتينيف ءاشالاو ديلان

 كح )كح الصب اعأ (ملعمتلاو) اذه هللازيباك ىبنلاو سمالا (تاااكت

 أ (ت
 رهدعب 8# ناذئتسا ريغب كملع و دلا ىف جرح ىأ# حانج إو ناردصلاو مدخل اوديبعلا |

 مل عرشباهف 3 0 8 هي ماع هللاو# ماكحالا |

 تا ) تت اروع ةلاطاط

 2 1 .٠

 مسمب وف نذاررتن كلاتشا نوحر ىو |

 هام
 راد بن

 الا هده نم دحاو لك ىعسو تاروع ت اة كار سس ةرألث نم اللذي

 1 لعالم م ا 5 را حانج مهيعالومكب

 58 اي 5 نليحو النرد علا ةذارص لق نه ىه 0 تكد ارب

 وللخلا ةروءعلال صاو هدعبأمءر ريح وا دم نوكيذ 1 نو د ةرسناهف ل رت تاقو هدأ

 دلو نادئتسالا كرتىف تاقوالاهذه داعب 4 ن ,ه دعب حانج مهيلعالو م لع سيل

 رحالا ف كاتوهءلع لود دملاكلامتو نادصلاىف هنال 5 نادك الاد ىانام

 ” 3 ضخرملا :رذعلا ناب فانئتسا نوفاوط مه ىأ ىلع نوفاوط ) ف نيغلابلا

 ل قرغلا ىفاذكو ماكح الا ليلعت ىلع ليل دهنق وةاخادملا 0 ةطااخلا وهو ناذئتسالا
 اب لع فئاط مكضعب ©# ضعب ىلع مكضعب 99 تاروع اهناي اهريغو ثالثلا تاقوالا

 1 # تايآلا كلهتلا نيس وف نييبتلا كلذ لثم 5 كلذك فه ضعب ىلع ركضعب فوطيوأ

 ءاشعلا ةولصدعب نمو ف ليقملا تقو ىأ 46 ةريهظلا نم مكبايث نوءضت نيحو

 ةالانمودسباع رفبايثلاعضوو تاوااتاءاسازمال تاقوالا ةثالثلاهذه صخاعاو

 و تاقوالا دع نادتم الا هس اد نايبصلاو ديبعل |نمدحأ هارب نإ ةرخالاب

 ةوالا هذه تروس يو ملة اروع ثالث 8تاقوالا عيجيف انكر انامضل ا رداملا

 8 مهيلع الو 0 سيل © هتروع ودبتف هاش اهيفعضي ناسنالا نال تاروع

 7 ديو نوددرتي مدخلاو ديلا ىأ# مكلعنوفاوط## ةثالثلا تاقوالاذهدعب ىأ

 عب ىلع مكضعب فوط أ © ضع: لغ

 آلآ هده محفف > ىف ءالعلا 7-00 00 هللأو 2 لا مك 00 كسا

0 

 تال 8

 يلع وتلا كلذ دعب مهصخر 8 كلل -

 ا
 ا

2 
0 

 1 م( ظ



 كا
 اورفك نيذلا نالوءفملاو لعافلاوهو مالسلاو ةالصلاديلع ىنال باطخ ءاتلاف اهيف مهيلع ردقنال ناب هللا نيت
 نالوعفملاو 501 مدقتل 4 لكل 1 1 1 اص أ ءا١ 0 تالا 2 0

 نيزحمم و اورفك نذلا 1 نا ب 9
 فوطعم (راثلامهاوأمو) [ لوعفملا نزح معو

 5و9 3 م الاس 1 7 0 0 1 اي / 0
 اورفكنذلانيسحنال لغ ل 5 راثل ََض وأموّلي ثلاثلا . نءعنيتار دن ىف" اندحاو“ قد نينو لاق ناللولا

 هللان وت وش ال اوزفك

 2 ويل 0 صر رالاف 0س دعم ن 5 -هللا :

 د ا ,الرانلا,هاوأمو نيزجت*اوسيلاورفأل نذلا لبق هنأك ىنعملا ثيح نم هلع فل

 1 0 ىوأملا 6 ريصملاس كيلو زاعالا ن قيقحت نابسحلا نع ىهنلانلا

 || غارفلادعب ةفلالاماكح الا ىلا وجر كلاب تكذم نب ذلامك ذأتسيلاونمآ نيذلااهياإيز

 ديعوااواهيلعدغولاو هريغوماكح الا ن:هفاساهف ةعاطلابو>و ىلعةلادلا تاءهلالا نع

 8 ىناعأ 0 نذل | ا ا ريب باطت تمارا ضارسألا اع

 0 ١ رداع ىلكهللالوسر لس راليقوتازنف هتهرك ب وىف اهيلعل خد دئسحىبا تن

 اونا انيذلاو ) ءامال دق وماوهو لخدف رع اوعديل ةريهظلا تقو امالع ناكو ىراصن الاورع ندم

 لافطألا ىأ ( م تم رلا 1
 رار>الا 1 رات | نيذلا ( دقو هدجوذ سو هيلعدتلا ىلص ىبنل ا ىلادعم قلطن مث نذابالا انيلع تاعاسل هده اواذسأل

 افيفماللا نوكس ”ئىرقو | اوغاج بنا ديس 1 لا 00 نيذلاو 9 ةب ةلامده ةملعاش
 مولاف( تاع ثالث) |

 ليقنم ) ىهو ةلدللاو ٌ
 تقودهنال ( رجفلا ةولض |

 هدو .) 00 0

 رانلا عجرملا ىأ (ريصملا
 مكتذأتسيلاو: مآ ني ذلاابماإي) 3

 نا انمدخو انءاناو انءءابآ ىهأ لحو نع هللانا را تددول ) رعلاقتذ هنوت هتع كيش >>

 8 0 2 تقو د 8 ردفلا ١ 0 م 0 لح 3

 مفرلاوأ تاسع ثالث نم الدب بصتنلا هاغو ةظقملا ناك نسأو مونلا ! .

 1 اتا هداك :
 60 0 ع ابصملا نم عقلا | 7-2 عا

 سيلاو تاشلا نم هيف ماشنام نيذلام 5 ل و 3 نذلا اهم 1 0 ىلاعت هاو 2 ريصملا سدماو.ز راثلا م نأ

 ةلظقلا ىارت || امتاكع ٍاسو هيلع هللا ىلص اقر ه-حو سابع نبا لاق # مكناعأ 3
 (رانلا) مهريصم (مهاوأ»و) :

 (ريصملا سك ءاو)ةرخ الاى

 0000 هما اوراص '

 هو-عديل ةريهظلا تقو باطلا رع ىلا 02 نس يدم اق رابصتالا ْن

 ىف تازن ليقو ةيآلامذه هللا لزناف كلذ دنع هتيؤر رع هرك ةلاح رع ىآرف لل

 كنار تحأن ةتمرك تقوذ اهءلع ل دف ريك مالغ اهل ناكدنسع تن ايس

 لهجب أى ةي الاءدهتازن | هتالزناز اههركت لاح ىف انيلع نولخدي اننالعو انمدخنا تلاقف سو هيلع هللا

 ظ 5 1 2 لة ني لزنملد ناصصاو | يف و سعالا مال .ماللاو م نافل تكلم نيدلا كيذا اوما نذلااعأ 1

 هكا أ تددو 14 ءهللاى
 ا 8 : 1 0

 ةلنأ | 1 : 5 . 5 | وهو بودولا ىلع هنأ نات تاررسالاو بدناا ىلع هنأ نهرا ن 2
 1 6ع 1 1

 ١ 1 يكلم كنس ملا ىتدي ركتاغأ تكلم نسنلا 0
 هنا روعلاق ائيلع ثدي أ 0 مكن 0 ا 3 نيذلاو 0 اداكاددع | ى 6 نيذل ا

 امي 03 لاقذ ء ا دانا دا نا لب ءاكسناا تاروع ىلع اورهظي. مل نيذلا عوام داو ,ألا سلو رار

 مللا !ددمدعع :(اونمآ اههريعو لقعااو زر 5 لا ع نس وه 000 اا اوغاس مل م م 0 و ءام كلا اوفرع نب

 (مكذ ًاتسيل) نآ 1 27 ساو ء هفي حل ون .ًالاقفإتح ملوة نس ةرسمع سن علباذا ارغب 2 وايمذأ :>الانا عمايل

 ئداا م يلع لوذ دلاق ىفاشلا دير يمس ةرمش 0 5 راد واهامسس و 1 هرم عل "اع عاج ىتح اغلاي ْن

 ١
2 6 

١ 
 ١

 ده

 راغصلاد امك 0 ا كم اع ءىر#و هام 6 د امج ك 00 سم هب راخلا ومالغلاق 9 دجا ودجحو فرس رول

 كاملا وغلا مل نذلا 1 ّ
 مدارحأ نم (قس) مالح الا مستمع .٠ ووههسفلاو ديالا 0/1 ( 30 ١ / ,سمقلاةواص ل اق نم تاقوأ ةثالثىفاونذأتسما ىأ 0 تت ام ثالث مح مناور

 ىفل إدا ىلصت نيح ىلا ميصلا رع فاي نيد نم ه(رد ,ىقل | واصل نم 9 تاعاس ثالثف ) تاسع ثالث)



 بع 38

 5-2 ىلا | ةارتك ازلاو -- 000 م دعولا دعب ىأ 5 ن7 ذلا م ) كلذدعب رفك نمو )
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 ءاغلا ناذ هللا اوءطامىل طاع كلذ فناع دعسألو هن سعاام ماش © لوس رلااوءيطاو

 ديك أتلل سوديلع هللا اص لو_سرلا ةعاطب سال اربركت نو 3 هن روهأملا لع دعو

 ١ ولاقاهطغ ىلع اورسحو

 ىدهلا هيقلع اك ه«نوجرت مكلمل 9: هلوشن هيف ى عد دكا وأ اهب ةجيرلا قلتو
 هللاني زعم رافكلا داي نيسمنال هو ضرالا |ىف نيزحعم اورفك نيذلا نيسحنال © ا

 يضل |نا ىلعءايلابةزج-و صاعن| أرقو نيز جم ةاصضرالاىفومهك الهاو مهكاردانع
 ىعملاو لعاف اورفك نيذلاواءاتلاب ةءارقلافوهاك ىنعملاو سو هيلع هللا ىل 526 هنق |

 1 اد كر انى ىلغكلا نيضتإلاو

 ةمعللا هذهرقك نه لأ

 هنع هللاىخر ناّدع ةلتق

 اناوخااوناك امدعب اولتتقاف
 ةياالاو فوخلا مهتعلازو
 ٍ ةفالخة ص 6 وأ
 اا ةفالخ ةحح ىلع ليلد هي الاىف و حلاابهذ هفك ”لم لحرلا جرح مسو هيلع أ! ىخر ن.د_ثارلا ءانلتكا

 5 تحفو ةمظعلا تاحوتقلا تناك مهماياق نال هدعب ندشارلا ءافلظلاو قيدصلا
 - لاقذنفس نع #ندلا روهظو نيكفلا ودنمالا لصحو كولملا نم هريغو م

 كسما|لاق متاكلم كت مئةنس اويل ىدعب ةفالخل الوش اسوهيلع 2 ىلص هللال وسر |

 د لعودنس ةرشع ىتلثا ن ناقع ةفالخو نيتسر صغر ةقالخو نع 0 ةفالخ
 اوم ىدمرتلاو دوادونأ هةحرخأ ممنلاق ةنيفس كسسما ديعسل لئاقلا دا تلق ىلع لاق |

 ةفالخنا هليصفتو لاجا هيفو ليصفتلا اذه كيدكا اذهد رز ذك كلت طفلا ادع |

نحيل مهنع هللا
 1 

 اونمآ نيذلا ني_ةاوهسسملا

 5ه 9 1 2 7

 فوطعم (ةولصلااومث آو)

 اوعيطأو هللا اوعيطأ ىلع
 لضفلا الو

 ةركلا اونآو) لاطناو

 اذهلو رهشأ ةعستو نينس عبرأ ىلع ة ةفالخو ثيدحلا ىفرك ذ امك ةنس ةرشع ىتألا ناثع اهف ( لوسرلا اوءيطأو

 ةفالخو رهشأ ةتسو نينسرمدع تناكرع 3 هةقا الدو يع ثالث نيتنس تناكر يا ا

 اةكنوكت ل ل.صفتلا اذه ىلعف هندم نيرعت نيس واذا لك ثيدحلا تاياور ضءب فءاح ظ عاق ,كودبلا وعد

 ظ

 ا

 ظ

 ظ

| 

 .٠ ٠ ع ءآ د 0 30 -

 ايزل ل ىو نسحلا ةفالا ةنس نيثالثت تكفر 0 ًاقتسوةنسنيرشعوة عسا ةعبر رالاذع الا ةفالح
 ىلىأ (نوجرت م از

 تاياوهسم نماماف اوجرت

 00 5 م ةجرلا

 نذلا ن دع ال ) لاق

 را واول 1

 كعب 0 نمو 0

 ”انار مك هيدار ,أ © كلذدعب رفك نمو ف ىلاعتدلوقو # ٍعأهلاوابنع لزن مر يكادبش

 0 اا ل اهأ لاق نوصاعلا ىأ ه نوقسافلا مهكئلوأف وه هللابر ةكلادرب ملو |

 ملع لخداو ماع هتلاريغ هولتق الع ن ادع اولتق نيذلااهقج دحج حو ةمعنلا هداهم 0

 داس نب هتلاذبع نأ نبان ء # اناوا اوناكزا دعب نولتتش اوراص ىتح فوثلا َ

 كرصن ىف تّدِج لاق كنءاجام ناّمع لاقف مالس نب دتااد عا ءاعإ ن رامع لق ديرأ امل ل 8
 هللادبع جرحت الخاد كنم ىلريخ احراخ كتاف ىنع م راك نما ىلا جرخا لاق |

 - ؟دابوف ككرواج دق كوالا ناو ادومعم افي_س هللزا سانلا اا أ لاقف سانلا ىلا ل نيكل 1( كلذ
 ا لودي

 أ اولتك نأ لجل اذحو هل هتلذ او هيلع هللاطم هقلالوس هيف لن ىذلا اذه | نو وةساقلا لح ف

 | ابعد الق مكنع دومخلا هفس هللا نكطسيلو ةكئالملا مكناريج ندرطتل هوقاتثنا هتلاوف 7 ِءاااو ةأو)نوصاعلا'

 هن
 | 0-2 قدا يد رتل ادح 1 2 اولديا واو ولتقا| ولاة ةمايقلا 0 ا

 اال

 00 و)ى تا

 | ىلاعتهإوق#ع انلأن وثد الثوةسهنهيلاقالا ةفيلخالو اغاأ ن 0 لكالا طل لك 0 ا كزاوطعأ(5 كلا

 8 اشالاءذهاولمن ذاىأ# نوح رتركلمل لوسرلا نمط رو و ةولصلا اومتأوإ# "كلا ف(لوسرلا وعل أو)

 ! : ١ قه ةجرلا ءاحر ىلع |

 قل افىأ ف نزح اورفك نب ذا نيسحتنال هيدا ] اوجعرب : هل(نوجرت مك كلما

 9و ) هللاباذع نم ضرالاىنيتئاف ( ضرالا ف نيزجمم) ا (او رفك نيذلا) دعاي(نيستالا)اوبذعتالف



 نوب هيف
00 

 مالسالا رصنينأ هللارهدعو (انمأ هفوخدعب نم ) ركبوبأو م فيفتلاب مهتلدبللو( مهنادبلل و مهل ىشتراىذلا
 ناو ةربابجلا كالها دعب مأشلاورصم ,روأ نيحليئارسا ىنبب لف امءافلخاهيف مهلعحم و ضرالا ,مروبورف

 هيلع اوناك ىذلا فوللا منع ليزي و مهرس نمؤيناو هديضعتو هتبش هنيككحمتو مالسالانيدود و ىضترملا نيد

 ىف نوعصي ةئيدملاب اوناكاورجاه املو نيل احل | نينس ردع ةكع وتك هراهعأ و اسودياع هللاىلص هللالوسرزا

 حالسلا عضنو هيف نحت 0 روس )مون انيلع ىايام - عال 6- لجر لاق ىتح هيف نوسعو حالس

 ةالصلا ةيلع 1

 ذا نو رشال 0

 لجحرلا ساجب ىت> اريسإ
 ايبتتع ملظعلا الملا ىف كتم

 0 كيرلا ند مهن ا او تدب .لاوةيوقتلاب مالسالاوه مش ا

 ظ هيلعهّللا ىلصّتلا لوس ر ناكو مهنم هانم 9 فيقلاب سا واوريثكن 2 ارك ءادعالانم ]

 حالسلا ىف نوه نا وناكوةنيدملا ىلا اورحاه ثنيه اخ نينسرسشعت :«تارثكتماصاوإسو |

 هيفقو برغلاو قرش ةلادذلب : مه حو مهلكب رعلا 0 رهظاؤهدعوهللاز .ملاقحديقنوسعو [

 ىذا نيدشارلا ءافلتخأ ةفالد و 3 وهام ىل اع بغلا رايخألاب 5 هوم“ | ة ىلع لياد | أ
 هللا زئاذ ةدبادد كعم سدل

7 18 
 ةربز> ىلع مه رهظ او ةدعو موش ع نمالاو باذعلان م فوالا ليقو عاجالاب م مه 1 هيلع دوءوملاو دوعوم لا عمل ٍِ

 داابدعب | اوعتفاو برعلا فاعلا تانشثااب دعولا ديبقَتل ند ذل نملاح 3 ىنودم م ةرخآلا 1

 اوقلعو تبرغملاوقرثملا قود ىلا واولان ٠ ملاح 7 م نو رشا ف ن ١.مالاو 4 فنالئعسالا دع لناس | 0

 اوكلم و ةرساكالا كلم || ىحدالبلاف ميل عسوب سابع نبا لاق مهل وف هزاتخا ىأ * ىضفتراىذلا ميد 1 ٠

 ىلع انلودسا و مهئازخ 43 ىودبعإل 3 انمأ مهفوخ كعب نم مادبا و و# ن رايدالا ا ىلع مهيد رهظيو اه 0

 ماللاب قتلتملا مسقلاو ايندلا |[

2 1 

 مانو هئايلاو رصنو هميد رهظاو هدعو هللاز زاف هيأ امش ىل نو كرا نينمآ |[

 مح نودنلاو ١ لص ىنلادنع نأ اني لاق متاح نب ع نع (خ خ) ضرالاف اطسبو انمأ فوطاذب ١ ا

 مهدعو هريدش فود | ليبشلا عطق هلا تا ا ةقاقلأ هن ا د مق لح 0 ا ذا سو هم اع هللا أ

 مهتفلطعسل مقأو هللا | كب تلاط ناذ لاق اهنع تئبن أ دقاو اهرأ مل تلق ةريخلا تيأر له ىدعاي لاق |

 هققحن ىف هللادعو لزنوأ | هللاالا ادح أ فاخنال ةيمكلاب فوطت ىتح ةريخلا نم لحرت ةنيعظلا نرتاف ةايحا]|

 هد قاتياع قلت مسقلاةلزنم كب تلا نئلو دالبل ا اورء_سدق نيذلا ' ىطر اعد نأف م نيب و ىد ايف تا ا |

 أ مسقأ 0 مسقلا كب تلاط لو ص رهن رسك لاق لح ر مه نب رك تل ىرتك درك اح

 (ن ودب ) يو عسل

 هلل الف انانئتساهتلعحنا ١ كيااثعب !ملاناوقيلفدل مجحرتيناجرت هنيبوهنيب سيلو ةمايقا امون غدحا هللا نيقايلو هنم | 0 كلا قرف 11 ل ةلفدا جرت ناجترت ه0 )هس دل و ةماقلام و ؟ د | كل[ سنا
 .٠ 8. ع

 ا راظنمف ىلب لوقف كيلع لضف او لا كطعأ

 لوسر تثمع# ىدع لاق منههجالا ير الادإا# نع راغنو 9 مهجالا ىر.الف ةنيعا نع

 0 0 ا[ لوقف براي] ب لوقف كالشالو
 نوفل مهلام ليق هناك ١+ لوقيف برايلي لوقف كءات لا

 هليشادح ادع ئافهنمهلبش نم باطيةضفو بهذ نم هقك له ج رح لحرلا نيرتل ةامح ١ 7 ْء 5 35 هلا دل : . ع . 0 ا

 ىأوديعإ لاقؤ نونمؤ وو

 ا
 1 ل ا 6 هس كد 536 سل وأو نأ اناا هال 4 (اسوهنلع هللا كاملا ]|

 ىلوالا لاخلا نم لدن الاخ و ى وطت ىتح ةريانم لحر 3 ظ تكف دلل اعجاب ىف 1ىد 5 0 م هتمعظلا ثرارد ىدع 00 ندر ١ 1 0 0 "ا تال : لت

 ا اقلاوبأ لاقأمنووتل ةايجمكب ت تلاطنُلو ْلعره نبىرسك زو:ك فا نيف
 هدعو زءالاحهتلع> ناو د 0 3 ره تكر يل 2

 6 هس م

 0 م ىتودس أ نودع لعاف نملاح / اشو رع د وعق يت كلذ امال ىأ

 ىلوالا لاخلا نمالدبالا- نوكحي نأز و1
 (ىتنودبعي) مودع كله دعب (انمأ) ودعلا نم (مهفوخ دعب نم )ةكع ( مهل دبياو) مها راتخاو ىضر (مهل ىضغتراىذلامميد ( ا

 ناثوالا نم( ايشىل نوكرشبال )ةكع ودبس ٍ
1 



0000 

5 0 29 

 طأو هتلااو .طألق ) مكقافن ىلع مكيزاعو ةلاعغال مك ا هناو ع ىشهملع نالو ؟رئامهكىف أم 2 0 006 ًْ ند ثلا ع 26 .٠

 هلع ر لحامدياعا- اذ اولوت ناف ) ميكس ىف غل 01 عاب ًاوهتافثالاَو هار ل ىلع باط1 ١ ىلاة بعل نع مالكا فرص

 و وس نأَع ٠ ءادأ م ٠ هفلكو ىللاعت هللا هلحامالاد لع سنل :ل ل 0 مكسفنأ متررسضاعاو 4 ع ا | | 65 لو
 ل تك ف2 4

 ع

 ا دق ميلوتو اواعفت مناف ناعذالاو لوبقلاب قتل د لعق : منَ اماودقم 6-1 ةدهعنعجر ,تدقف ىدأ

رحأ دقو اينو سعي اهف هويعطا ناو 1 ) 8 هوعرطت نا و ١ هءادعو هللا لي_عسل
 ءأ متز

 آلا لوسرلا ىلءامو ) ه2 51١ زؤ- مكحلا نادئاع 4 رششءنماثلاءزلا م عفنااو ركل وت ىف ررضلاف

 ةخلابمةياكما ىلع هيهللا مهبطاخام غيلبتب سماة#لوسرلا|وءيطاوهتلااوعبطا لقت ٠ ِ 3 لوسرلا لعامو 0 7 ممم يي 0-7
 0 و خيلبتلا نمو لجحامل# سو هيلعهللا ىلص دنس ىلع ىأ © هيلءامتافاول وت نافل 6 هن هلام غ ام : 4 ْ 3 0 . 1 4 5 ١ - واق 0 2
 2 00 ف قلى ١ هياودتهت زهد تح ىف و هوعيطت ناو 8 لاثتمالا نم 1 53 در 1 / كج 20 - 3 : ا ا ا ا كا
 ىلا لا م و2 الا ف

 اوركف ميدان اف ماج ام ىت باع اوىدادقودب مفلك مل عدو وللا خد مس -| هم نيم ا | 6ع 2
 نيمملا ويد ىعم ء ادالاك [! 75 -

 0 را باخ« تاخلاص راح هرككماوننآ نذلاهتلا ادعو ورقم 0 رهاشلا

 ظ
 ل

 رصتم ءافلخ مهناعبخا# ضرالا ىف مهنفاعسل وف 0 نا“ ءالندو هجمت نمو 2 علا "5 ل

 5 مسقاو هللا مهدعو هربدقتر صم مق باودح وهو مهكملام ا ميلا م ُ

 ا جعل 1 مهابق ند نيد تلسكوب مقل هلأ ةلزن رن كرم هنت ىذعولاوأ

 نيذلا هتلادعو ) لاف

 اولعو مكحنم ال
 اذاو ماللا رمس ؟وءاتلا مخبر كيوب | 1 ردوؤغدر مارك ادعب ماشا اورص ه ىف مهفاحم مس[

 0 مهل ناكملو اال !ورمك اولا اذاو امهحمفب نوقالاوفاالا

 4 ولون نافل ركن امس قدص وركب ولقب ىندي## © لوسرلا|وعيط ًاوهتلااوعطأل اة ظ نملومالسلاو ةالصلاديلع

 0000 كلا *لوسرلا لع ىأ دب اعاع اذ#9هلوسروهللاةعاطن اط ع ١ لقو قاد مكمو ةعف

 ىنال باطلا( تاحلاصلا

 "ناو 98 ةعاطلاو ةباجالا نم ٠ متقلكام ىأ أ متلجام ركيلعو وي ةلاسرلا | ندو نورجاهملا هيدارملا
 اى كني غاب لوسر ا ىلعامو © هتعاطو هد رلاوَى عاقل اوبيصتعأ

 ل تاحلاصلا اواعو مك ا نيذلا هتلادعو 3 لحوْع هلوق دع نبيلا

 ىق مم نرسل ( صض .ىدتلل

 هيك كرا اى أ(ضرالا

 معلا 10
 احصأ عم نينس مشع ىجو ادب ٍس وهملع هللا ىلص ىنلا ثكم لق 6# ضرالا م اوةنيدملاضرالمقو

 ةالصلا هيلع هلوقل ماعدنا
 رس منيت نوع : و نوصي اوناكف رافكلا ىذأ ىلع ريصلاب

 اذه ناخديل مالاسلاو
 ار لاق هحاللس نم دحأ قراشال 2 1ع مهو لاتقلاب و ةمدملا

 ْ 2 500 ليالا هيلع ل دام لع ندلا
 دل 5 هللال زن 0 | عضن 00 ا ع : ا كيرا وكلم م١ (فاضقسا) ناي د ل ان كتان ماضلاو هن 0 0

 3 # اماكسو امساسو اه ولم مهلك امك الاب وبر ل ند )0 ا م رود 1 ادا

 2 ريعو ن زا 0 د واد كملخ سإ اخي 2 3 مهلبق نم سس ذلا 3 اس الا نم امه 0 : مهل ناكملو مهلبقنم نيذلا)

 1 ناد ع دعا (لك)
 0 مهْضرَأ م دوأو 0 تاو رس هيا رود ى كلا ا رفلا ىف 8 (هللااوع م١

 31 داعو ) غب ا (لجت طهطا ان)اممتعاط ناو رعأ(اول وتنان) ككل ناسلاىف(لوسرلااوعطأو)

 !الالوسرلا ىلعامو) ةلالضلا نم(اودتل) 5سعأاهف هللا اوميطت(ءوعيطتن او) ةياحالا نعمت مشع ًاام( ملجام

 .ميل) ير نيبو مينياهف (تاحلاصلااولعو ) ؛-وديلعهللاوصدخ بامجأي ( مكتماونمآ نيذلاهتلادعو )
 لاقيو انفوينببلاكو نون ن.عشوب ليئارسا يئينم( مهلبقنم يذلا فاخعسا اك ) ضعبرلا ىلع مهضعب
 | مقلد رهظلا 2 نئكعل وزرع ودع كله امدعب مهنع دال رساى ينم مهلبق نم نيذلاانل 2



 تع
| 

 ىعم لعهردصم ريت - كلا هدانا لوعفبلل 1 هلا ىلع مكعلو عفرلاب لوق ئ 1 ل

 "نول تركب ,ةوهرعغند قياهف طفوا مهلهثع رداع 1ع

 فكي هش دش فاقلا نك صقحو ءاّهلان 0 ركو ءاو ورععاو# انذأب

 نوزئافلا,هكئاواذ لف د

 بولطملاىأ # ف ورحم ةعاطوإب بذكلا ىل |ىلعوم اووسقتال لق وه ةياكملا لعاوم# ْ

 نقرأ اينم لثما ةقورل ل كة ذنلا ةعاطلاو نيعلاال ةفورعم

 رار هن هيلع ىكالف 3 نولمعل اع ريبخ هللا نا ف ةعاط أودع. اطالع صتلاب 2 5

 هرم و هءاس اهث سايعن!لاق # هلوسر دو هللاعطي نمو نوحلفملا مح وي هنن ةهئوص

 جوترطوب سابك 9 دردالا 02 4( هاو

 أ اسوهيلع هللا لص هتلالوشر د

 ارك ناسلزنامل لبقو اندهاج داه+لابانتيعأ نئلواق
 انحر ةاتئاسنو انلا وماو انزابد ن*جر 0 00 ::يماوا هللاو عسوداب اغ هللا 122

 متواوفلحتالىأ |ووسقتال وه ماو لق #3 ىلاعتهللا لاقف كمكح ىذرلال |

 ءأ ه# ةفورءم ةعاط لاقف أدب
 كح فرح لا يأ كفو رعم 0

 لعفلاب م ف - ةملا كيعاط نم ىأ 5 نول اع

 د نيكقلاو 0 وأ ا يف 3 هلو_سرو هللا عطب ند 0006

 ْن كدعاح ١

 ١ نيةفانملاناكلذو © # نحر مل ممسأنأل 9 4 اش كلذىللع ديزءالو كللاب فن 2 |

 ا مكه بلطي ىذلا ؟ انحرخ تر قلل كعم نكن تدك اع

 ١ د
 5 ةمولعم هقو رعم 1 هلوسروهتلا ركل 2

 نم صلاخا ا
 0 داقتعالا نود فاي الاب لوقلا ةعاط هدهى

 أ ليقو نولعشالام نولاوقو نوبدكت م ع

 لعب ( نولمعتاع 0 ١١ هللانا# لعفلا اهقفاوسال ناسالاب نبع نه لثم ءارارسا | ةصلاخ ةيب ةفورعمةع

 - / ما
 (هقتو) هنونذ ند ىضذمام ىلع (هللا شو ) لس 33 ) هاوَدخوَو زهةئارفىف ) 0 *مو ل 5

 بايسالةعماج ىهوةيآلا هدهد تدلتف ةيقاك 3 نع نادل كولملا ضءب نع 2 1 نوزئا ملا 4

 ءاهلاوافاقلا كيو صفح ةسات اهلا كيو فاقلا نوكسإو كف ولاةس دك مأو ورم 0 ءاهلا نوك

 لاق. 5 نمامبمع هللا ىذر 0 ايع عا 9: و امداكوو اهم 3 ةياغعابو نيم. لاف 3 ىدق

 ردصملامدقو هلعءقلااق نو 1 روتلا رولا يلا ذيج ل دو 1١ 1 نيع' اادهج مدق أ لصأو

 ا
 ىلا افاضم هعط وم

 و ممول 1 راكن ادب ىنتيام ىلع هب دنا ل ط1[ دعا 7 عامتايف ىلاعتهنداع ىلع # نوت
 ترسو هاوقك لوعفملا

 ءبوصتملااذه ركحوباقرلا |

 لاق هناك لالا مح

 ل ( مهماعإأ
 رثل ئأ 00 ل أ :١ ١

 3 0 7 0 ' ا اك # مهناعإ دهح هللاباوع-ثاو 0 ميقملا ميعنلاب 3
: 0 00 

 جورداب كل سا ؟ 20
 مهن 0 53رد ورع 3ث ا 5 انااا هر تاورتلا لا . د #9 مهلاوماو مهرايد نعء جورب هك مه سحا نئل 0 كج

 الل راج رطل رايك نه

 اوفلحال ) او_ىسقتال 1

 ةعاط) ةيصعم هنال نيبذاك |

 ها للمأ( ةثؤرح
 ةيذاكلا ناعالامذه نم ركب |

 وأ ريللا فوذحم أدتم || دهج لبق # م 3 أدهج هتلاباومسقأو وه ىلاعت هلوق # نوجانلا ىأ
5 1 - 
 ادم ناجح

3 ٠. 

 ىا فودحم

 ومر

 ةعاطك تاترالو اين
 قاع : ١ ال نينم ملا ع

 مكمماوفاب | 9 نوميسقت

 نا)اهفالخ ىلع مكو ِهاقو
 -ت

 نهنزوحانلا |(نود هللا ذه

 هلك كاك ل1 نحر ال كا 0ك نئادتاوماوقل ع ناقع َّق زو نافع نب نام 62 باذعلا

 وأف ) ٍك ايف (هتو) ىضماهت (مللا شخحؤ) ملا ىف (هلو_سرو هللا مطب نمو )
 :اع ًادهج هللاباومسقأ آو) را انا نءاوجلا 4 هلك هلام نم 0 ل ممتيعأ نأ ) هنيع دهج نام :ء للاب, فاح (
 م

 ( نوزئافلا م م كلغ

 ةفورعمذعاط اوعيطاع نكلو ملعف ةناةئسد ةفو ردم ةعاط ص (ةفور عم ةعاط) اوفلحتنال (اووسقنال) د

 20 (نولمعلاع ريبخهللانا) ركيلع ةتريحلال



 7 لأ يد وىفانلارمثب 35 تري صا عمد يح ىارع 3 احأق ىك يي ةادذأآ

 2 وشو "لا ى نك ىلا قفانملاو !سوديلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هرجن ىدوبلا ل

 0 00 00 لوسرلا ىلا ( هيلا اونأي ),هريغ ىلع مها قا ناكاذا ىأ(قلا مهل نكيناو )
 ْ مهتفرعملا مهنا ىنعملاو ةغاطلا عم عارسالاناعذالا جاحزلا لاق ملوش كحاضر ال هةطالطر
 -- 0 مهقادحأ ندا ةعرتت فانا قلل مهكر اذا كلا ةكاحملانع نوعنتع تلا لدنلاك
 ) مصخلا ةمذيف مهل بجوام مهل ذخأت كتموكح الااوذربملو كيلا اوعرسأ مصخ + لع قا هل

 اذا هم نع د ا ) هلوسرو م اع هللا ف. نأ نوفاحن ما او بأن رامأ ضن

 1 نا وأ عت : سمسا: : ادت ٠مايلاء' هد ىذ مص او ناب مهيلع

 ناك اذا ضا ىعالا مهنه قير ا ه«نونعر رع معي وا جات 9 ا 00 0 5
 ىأ < قالا مها نأ .كيناو ف هبف ةغلابمو ىلوتلل -رشوهو م اكمال كناي مهلعا 9 ٠
 ٠ أ اوال ةلصىل ماو مهل م هناي اعل نيداقنم ب نيدعدم هيلا اوني م . ْ

 7 انرامأ ل اطل للا لجو رفك #9 ضع م هب ولقىأ و صاصتخالل هعدقنو |

 1 و مولع ل[ فرست نأ د ث مهنيشو 0 مهتقت تلاد . ةمعن كم وه 3

 ا

 (نوملاظاا مكن والب)

 5 نأ نوفاخنال ىأ

 اعاوهلا يه رع مهيلع

 ا١وملظ -. فدي م ئاولاط
 2 لا قيقعل نمر الا وسما انعبارضإ# نوااظ ا مهكئاوا لبؤف ةموكملا ىف ٌ 2 هيا دو مه

 1 ١ك تال ا
 ا " اهةح روكي نااماك دائااو و 7 1قؤأ ىف ككل مهعانتمان |مقئاةحوو | داحلل ومهملع ق هل

 لوالأ نيعتف هعدع ميسو هيلع هللا ىل اخ ةكامأ لم رق رك هد وب بصتم نال لطابامهالكو | سا ىق هنوعيطت_سيال

 عدم | امس .هرع ٠:.عكلذ زل لضفلاو فلا ىلا رس وشن لهو هتدقع لاخ غب ةالصلاةباع هللالوسر
 ا ل 2 اه يأ ىلا ميسو 2 ال 0 0

 | ٠١ رام اول نا مهني كعلهاوسرو هللاىلا اوعذاذانينم ثا لوقناك امنا و» || ةك احا نوب أيمن ف مالسلاو
 ْ ' .٠ 9 د سرامه وملاَل 'ناكاعا ةنأا
 2 للا مهل نكيناو قه ةباحالا نعل وكلا ع ىجعلي « نوذر م قار فاد + (نين لوةن /

 "” ىلا و عرسسأ مه ريغ ىلع مهل م ا ناك اذاىأدمكمل 1 ن.داقنم نيعيطم أن ما :ءلم 5

 جر 10أف قافنورفك ىأ 6 لص سح مج ولقىف أ ظاضيأ مهام 5 قحاب, مهماع مكاك هنأ 3

 هللا يح نأ نوفاخمأ 0 كلذك م 5 ىعملاو 2 وتو ماا انهو كغ ١

 9-5 ١ 2 1 ااظلا ف ا 1 تر
 : مهن عاب 0 فنال أ 34 نو اظ مكاو ان 0 ظبي ى 0 هلو 2 | لوت فالخ لغوأ اولوشْنا

 لكك ىلآ ىأ ه6 هللاىلا اوعداذا: نينمؤملا لوق 0 لحو نع هلوق # | . : ع
 كا ى د هلل وعدا د سن ل 2 ولع ه ا هللاىلا اوءداذا )نينمؤملا

 ةيلع ىتلا( معادوسرو

 ٍ محل مالسلاو ةالصلا
 أ ) ]ل كئلوأو )ءسعأ ( انطأو ) هاودق للخ لرس 10 0 تلاد ) مكحلا لعل

 ا)نامع موقل (مهلنكيناو ) لوسرلا مكح وتلا باتك نع ( نوضرععرمْم ) ةفئاط ( قيرف اذا )هللا رككمللا

 داعأ) قافنو كش ( ضرع ممولق ىف أ ) ن نيعئاط نيعرسم ( نينعذم ) !سوديلع هللا لص ىننلا ىلا ( ة ناااوتأي )

 "سرا نأ ىعم لع عرتتلا بدأ علت اذه 4 مهني م مر 08 |

 ا
 ةلدأو ِظ .ةباجالبىأ < انمطأو و ءاعدلاىأ < 2 انمعما ول 5 رد نأ » وهو اونوكي ا

 اتا مه مه كتلوأ لب 0 محلا (هلوسرو ىلع) هللار و( هللا محن نود ةاذحأ ) نوفاخمأ ( هآوسربو وهل لئاباو' 5-

 0 ( نينمؤألا لوقناكاعا ) لاف نيصلخل ارق رك 5 مث ممناعاىف نيقفانماوناكو , ميسفغ ال نوراذلا

 لوك وق ناك اع لاقو كلدب هلئاذدح دك هب تدضر : انني ىضقاُ تو هم !ء هللا ىلص هلئلالوسر ال ظالم“ دبأن 5 ىلعا لاق

 )ا هي )لوسر را ( معلا وسر . ةنسو(لوسرو)هلا نات 7 ىلا 0 هللا 3 ري 2



 - 1 ضرع فد

 | ىلإ# 0 امو رظنلل 00 0 داما 0 لال دلا ع

 | نولوغوو ةنحلاب زوفلاو قا كردىلا لصوملا مالسالا نيدوه “ مق

 فرشال ١" نب بعكلا هاعدف ايدول ماع قفاتملا عد نب تل 4

 هللاىضر ايلع مصاخ لئاو نب ةريغمف

 امهلاتءطاو ىأ ةكانمطاوإ# ميسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرىلا كا نا ىباذف ضر

 اذه مهلوق دعب يو كل ذدعب ن نم مهنم ق َِ رف همحح لويقنع عانتمالاب * لون

 مههدجح ناب ىل !اعتدتبا ن مامالعا ن 06 8 رسأب نيلئاقلا ىلا راشا هو نينم ؤملاب كئاواا

 | مملوت 5 00 باسو مهنمىلو لا قيرفلا ىلاوأ وأ مهبولق نم وآمل هناسلب اون

 نوتباثااو أناعالا ف نوصل ا رهو مف سع نيذلا نينم ؤملاباوسيل مهنا ىلعةلالدلل ههفك ا

 | 5 الا هناؤؤسوهيلعمتلا لص ينل كا ىأ مهني كل هاوس رو هللا ىلا وعدا

 ةققللا ىف [سوهءلعهتلا لص دركخ نا لع 0 7 وت تارك ذو هللا وعدم اوأ وأ

 | شام قا زعلا !ءعلطملا لكلاب ملاعلا لكلا ىلع رداقل اوه ىأ أهم رب دق ”ىش لكى عدل

 ليقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىلا هول

 ماكحالاو ىدهلل نيملاوهنأ را رقلا ىنعي# تانيبم تايآانل زنأ ادقلو# عفادالو عنامدعنع ول عاما

 هللابانمأ ل نيقفان || ىفعلا ©#ن ولوقو 2 ىلاعت كا ءءاضر ىلادش رطودهللان

 ا 3 مهذ# ق 5 رف ىلوت منو داقتعا ريغ ند مهذسلااب 7 هنواوش 5 3 انعطأو لالا

 ىلاوعدو انمآ مها وةدعي نم ىأ 5 كلذ دعب نم 9» هلوطوواهنا عال 7 ضر عل ل

 ا ىذلامذاسالا نيد كاش 85 ميقتسم طا رص ىل اءاشب نم ىدهيمللاو ف مارخلاو ,ّ

 نام و بالا ده تاز 4 نينمؤملاب كئاو ًاامو 8+ ىلاعت هللا لاق هللا 9 1

 هيلعمتلا لص دع ىلا كاهن ىدوهملا لاقف ضرأىف 3 ةموصخ ىدوم نيبو هن» ناكق !

 ةيآلا هذههللالزناذ فيك اد ناذفرشالا ِس بمك ىلا اختنا لب قفانملا لاو !

 مهني هللا ركحي كح لوسرلاى 5 أ مهنا 2 هللا ىلا وعداذأ 0

 لست 9 هيلع هللا لص ىتلادنع 2 0 6؟ 1 و اق) 1 نع كح ثمل و 1

 (قيرف ىل ىو مث هب ا (انمطأو ) لو_سرلابو هّللإ

 نع ةملكللا هده اواقام د

 تاتكب (مني) لوسرلا 2 هاوسرؤ) هللا 5
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 < موق ند ( مهم ) ةفئاط

 ماعا ىف نيقدصملاب ( نينمؤملاب 5 50 ل

 هتكشمو هفطاب (ءاشينم ىدم هللاو تانيس تاي اة 1 كر 0

 اهدعب ركذ .تايآآلا لازنا ركذ امل هتح مازلال تايآآلاو هتنح ىلا لصإب 00 مالسالا ند ىلا (من

 3 وصاخملا ,هوانطابو و ارهاظ تقدص ةقروو نوقفانأ ا ء هوانطاب تيذكو ارهاظ تّقدص ةقرفقرف ثالث 1

 (انعط او متتسلاب :(لوسرلاب اءوهانانما نول مشو )لاقف نيقفانملابأسو وتين رتل اذه لعن ور ذاكلا مهوانطابوا رهاظ

 ( كلذدع نم منهقيرف ) !دونلا 2 هاوسر رو كل دايقنالا ن
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 هللاناك ا ودعي نم أ

 ولوسرلابو كئاوأ المو)ا لغو ]اوس لاب

 وهو نيصلخملا ىأ(نينمّوملاب
 انمطا وانمآ نيدئاقلا ىلاةراغا أ
 هدحو وتلا قوقل كال ١

 ا مالعادنفو

 مه داقتعالناعالا مولع فتنه

 اعالاو ءالؤه دقتعيام

 اًضرلاف مهضعب نم ناكناو

 اذاو) مهلكنم صضاىعالاب

 (هلو_سرو هلئا ىلا اوعد

 اكللوذك هتبال وسر ملا ىأ
 اكد ريدي ١

 مهن ني )لوسرلا( م كا ) لدز

 (ردق 9 لعمتلانا) ٠

 انلزن ارد 1)هريغ و قانا نم

 انل نأ 0000 1

 صحاللاب تاندمدت هانا كير

 در , (ىدهيهللاو وى 9

 مركيو (عاشي نم )هشيدولا
 ىلا) كلذل الهأ ناك نم

 متاَق نيد ( ميقتسمطارص

 لزن مث ا وهاضرب

 نافعنب نامع موقنأشىف
 صر ,أةعطق ىف 5 وح >ق

 انقدص (لوكسرلا "ايو هللاب انمآ) ناقع نب ناع 2 موق ا لاقو كلذ هللا مههدف هيلا ليع هئالاعلل

 ( كلذ دعب نم 1 اع

 ( هتلاىلا اوعد 7 ,
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 .ىلع ةضاو لئالدهدوحو ىلعة الن يهارب ىوفرك د امرخآ ىلا بالا ريس هل هءاعدوامهنوب ريطيامو ضرالاو
 الاذحو لعبدي ناويح لك( ةباد) ىلعوةزج لك قااخ(لكقاخ هللاو ) ىلامتلاقفر الج مريد و رظن نأ
 ةفطنلا نم تاقواخلا نيب ل مث ةفطن :اودهو صوصخم نك ةبادلا كلت صتخم ءاملا نم عون ”نموا ) ءاملك

 | ىلع للاد اذهو لك الاف ضءعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءاع قس 00 5 قر ملأ اهنمو ماوه

 ؤءاملا فر عاعاولصالا ه4 :.م ز- قافتال فاتت 4 رشعنماثلاءزجلا ١ مل الاو اموال
 ”ىش لك ءاملانم انلعحو

 راوح هي ةباد لكقاخ هللاو# ةريصب ىلا مجرب نلاهكلا فاعل ةحامجلاع نع هه زبدو :

 9 نادع دوصقأللا يال 0
 زجوه ةيءامنم## ةفاضالاب ةباد لكق لاخ ىناسكلاوةزج أرقو» ضرالا لعبد»
 تاناوملا نم ذا لكلا ةلزتم بلاغلل اليزنت نوكف ةفطالاوه صوص ءاموا دان

 !ءىشع نع مهنف## ق واكل ةلص سالو ةباد قلعتم ءامزم ليقو ةفطالا نع دلوتالام

 لعىشع نم مهنموؤهةلك اشملاوأ ةراعتسالا ىلع ايشم فحزلا ىعساعناو ةيملاك  دنطب
 فجردنبو ش>ولاو كل عرار ىثعنم مهنموإ# ريطلاو سنالاك 4# نيلحر

 بلغت ريئكلا ريك دنو عب راىل لع. تيشماذا اهداقعا ناف تكانع ءااك عبرا نهر نك

 ةقواذغ ناويحلا سانجأ

 وه هناو ءاملا سند نم

 هنيب تال ناو لدصالا

 نا اولاق طئاسو اهني

 ءانملا نبا قاطخل 7

 حرلاو راثلا دك ل

 رالا نم قاك نيطلاو

 ةكئالملا عرلا نمو نحلا

 فرعاودام مدقتل بيئرتلاو ةلا ليصفتلا قفاويل فانصالا نعنع ريبعتلاو ءالقعلا |

 روصلا فالتخلا ىللعاكسعو اطرسب رك دن ملاممو رك داع 4 ءاشيامهتلا قل 0 ةردقلا ف.

 كءامنمةباد لك قلخهللاو 88 لحو نعهلوق # هديحوتو هللاةردق لع راسلوا

 :النلاو ةككالملا هيف لدنالو امندلا ىف دهاشي ناويح لكهبدارأ أو ةفطن نم ىأ |

 120 لعل ءام قلخ هللانا كلذو ءاملانم قلخلا عيج لطأ نإ لقو مهدهاشنال

 010 لمحو نجلا هنمقلذ ارا' هضعب لءحو ةكئالملا هنمقلخأ ارونواحر

 كةرحتو ناديدلاو ناتيلاو تامملاكى أ هي هنطب ىلع ىشثع نم مهنذ ِش مدآ هنم قلذف

 باودو مدآ نيطلانمو

 ةبادلا تناكالو ضرالا

 زيمملا ريغو زبمملا 0

 هءازوام يو طعاف زل

 مهلك باودلا 3

 مهنف ) للفدع 5 وزي

 ةاك (هنطب ىلءىثع نم

 ىلع ىثع نم مهنمو ا ريطلاو مدآ ىب لشم ىنهي ه# نيلحر ىلع ىشع نم مهنمو

 اريثكنا عم ءامزم ةياد لك قلخ لاق فيك ت اقنافءعابسلاو مئاببااكىنعي عبرأ
 قكنم نوكت نا سال ةفطن ريغنم قلخملا كلذتلق» ةفطن ريغنم دوت تاناوملا نم

 لمعتساإف ءالقعا اريمض ىشع نم مهنف تلقناف»ءاملانم ناكف ءاملانم هلصأ “ىثاا كلذو
 نأللَمعي نع قئاللا طفالا بلغف لقي نم عم د ىلاعت هللارك ذتنق» ءالقعلاريغىف |

 هلع ىلع هنطب لع ىفعام مدق مل تلقناذ« ىلوأ اعبتسيسحلاو الصأ فيرسشلا لعح
 0 ىثملا ةلآريغب ىثاملاوهو ةردقلاف فىعالاو بعالامدق تاقءتاقولكا ن

 72014 تاق« عبرأ ىلع ىتعاممث نيلجر ىلع ىثعام ركذ مث ئاوقلاو لجرالا ْ
 والادب اقم وبك ناكيأ هلك 1غ هعامناناو.ملا ف وعي رالاركذ 0 |

 هذهنا ليقو باغالاباقدلم ناكف ردانلاك مسقلااذهتلقكلذوتو الحر نوعبرأو عبرأ ظ

 طسيالو لع ولقميالامىأ ٠ اشرامهللا قاخن واهل عيتقابلا وءىشملا ف عبرأ ىلعاهداقعا تاناويحلا |

 فدزلا ىعمو توخلاو

 ءراعتبما اقم نعال لع

 دقرّتسملا مالا ىف لاقناك
 ل عدل اداه

 نال نإ هلك اشملا قاارط

 مهم و) نيشاملا عم فحازلا

 ( نيلحر : لع ىثع نم

 نم,ممو)ريطلاوناسنالاك

 | نا ) اهريغوألجرأنم ىشمتلا ريغب و وهو ةردقااىف فرعأ وهام مدقومتابيلاك ( عبر , أ ىلع ىفك
 فك( ءاشإام ألم ةللأ قاحن ) عب علر "ا ىلع ىثاملا مث نليلحر ىل اع املا ع 3

 1 1 1_1 1 1 1 1 تا 11 1 رك 1 1 شا 2 ل 2 اسهم:
 -| ( هنطب ىلع ىثع نم ف ) ىئنالاوركذلا ءام نه ( ءام نه ) ضرالاذحو ىلع ( ةبادلك قلخهللاو ) نيعلاىف

 ءاشي ام( ءاشيامهللا قلخي) باودلا(عب رأى عى شع نم مهنم و) ههابشأ ًاوناسنالا(نيلح رىلعىثع نم ممهو) اههابشأو



 اال

 كوءقلاو لايجلا 0 7 طاش اهمظعىف لا أ هينا ماظع عطق نه ا

 لإ دكتتسا ناو كب

 ا
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 ا
 ا
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1 

 ا
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 ا
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 صاصتخال ةبجوملا اهناىلع ليادلا مايقل كلا بجاولا ةدازا 0

 انلا راصباب6# ر امام

 هللا باش له ءابلا ةدايز لع بهذي ”ىرقو دضلانم دضلا ديلوتهنا ثححنم هل

١ 

ْ 
 ا ا
 ا

 ىلوال ةربعأ لف 0 مدهاعف هي كلذ ىف ناوي كلذ متي 5 رونلاو ةيظلاو درللاو را

3 1 

 نم لايح 0 لزب وماثعم لق 8 درب نهاب

 لزنيو 0 لق ودرنن ؟ماآلا ح ءامسلاىف ن نأ هللار خا

1[ 
ْ 
3 
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 ؤ

 لا
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 طدعتشال ةيناثلاو ءاعشلا نم

 ليالاهللا تالق ع هشربو 0 ةدش ن 0 كر راصب الاب بهذ هو تاعالإ]] ,

 لو ل هللاوه كلذ لعاف ناف رهدلا و. ا مهل ليقف م 0 رايشأاف هنومذت 7 1

 ىأ «منلادا دا #3 ىلاعت هلوقو اي تابت ا

١ 

 رهدلا اناا كا لزاونلا دنع نولوش اوناك برعلا نأ كثندا اذه

 ةلالد ىأ 3 راصبالا ىلوال : ريعل 3 مايدقلا كه 0

 ردت

 ند ترك ذامث (كلذيفنا) ان

3 

 رك[ قش درب ا 36 اثااوأ ةساثلان من ندين 1و وادربدرب نمامق لام> نمءا مسلإ ٠ نفان كسل :ىافوذ

 ءاراكللا كيت 0 كن | ضرالا قاكدرب نهلا مح ايفو ةلظألا ءاعسلاب دارملا ليقو لوعفملا مقوم ةعئاو رد
 0 0 1 اهلل# و تدعاضت اذا ةرالان ا روهشملاو ةعلعإ عطاق 0 اف سلو 0 1م

 أ دتشي مل ناذ اباه« راصو عقجا كانهدربااىوقو ءاوهلا نم ةدرابلا ةقبطلاتغابف 5 دا
 | لزنالاو الن لزئاهعاقج ا لبقةيرامملا ءازحالاىلالصوناذ دتشاناو ارطهرطاقتد

 1 كلذ لكوؤتلاو ارطاادنم لزتي وايام دقعلبو ض.ةئيفاط رفهادريءاوهلا درايدقو أد

 || لادلا ماغدابو ولعلا ىنمع دملاب ”ئرقو هقرب ءوض 6# هقرءانس داكي 9 دزبلل ١ رييغل

 1 |يوصبو كف رغلاكقربلان مرادقملا ىهوةقرب عجوهوءأر لا 4 و ءابلا مصيدقربو نس 3

 (راصبالاب بهش) 0 1 7 ءل. ادىوقاكلذرةءاضالاطرف نمخم ملا نب رظ

 ع كنزي بهذ اهفطع 1

 1 0 2 رخآلا ةدابزو ارهددأ ضقتبؤأ ام مهذب ةيقاعم اب ه#رانااو لي

 ا سايعنبا لاقدرب نم لاخلا كلتو ءامسلا

 | انقةزتكلا ف لابح زاد ةمداعملا نو

 أ ءادتا نال ةياغلاءادتحالىلوالا نم تاقءةئلاثلاو ةيناثلاو ىلوالا نمط ترض تح

 ١١ الا و ىلا املا كلت نكي ك0 قالا
 1 يءاشي نمو مدربلا ىأ يي هد بيصيفل# ددبلا سنج نمل كلكفأل 3 0 ١

 ١ وص 2 أ يدق رئائس د داك مرش اق ىأ 0 عا اشي نع هفرصي و. 0 هلاومأو كل

 ا ىنأيو نا :!اببهدنو ىلدلاب ىتأيف امهقا هنو اههفال_ةخا ىف امهفرصي ا 0

 ١ لاق سو هيلع هللا لص هّللال وسر لاق لاق ةربره ىبأ نع 2 قر لمللاب بهذدو راهن

 ١ لوقعاا ل اهلا 5
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 اهااب بهذ وراب 1 ىو لدالاب هددت 7 اثار ربان بله )رون ة دش | 7١

 نم اذهو :
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 لزتي هنا هانعمو ضيعتتلل ةرآلاو ءادتالا نانو الاوأ نايبال (  درب نم ) ءامكاىف (اسف) ىتلا لابخلا كلت ضد هل

 تم وابف لايح ضع 1 4 دا لاح نملذ» :لوعفم لوألا 0-0 ديس لعو اق لا م نم نا 1

 نأ هر اند اهف لايح 0

 لابح ءام“لاىف هللاقاخ ١

 نالف لاق ام لاب ركش

 بهذ نم الابح كلع

 نه ) دربلاب ( هيبيصنق )
 ناكنالا بدصن ى 060

 0 رض هعرزو

 1 ف ءاشي 0 هفرصيو ءاشي نم هن برص ف وق راشاهيلاو اهئاقواو اهلادع ثذإإ وذ
 كو ةيديصل ذاؤ ذ (ءاشي

 ءاشينع هفرصيو ءاشي نم

 (هقرب انسداكي ) هدعيالف

 ليالا هللا بلش ) ءايلإ ةدايز

 ى امهفرصي ) رامااو ا
 أرصقو الوط فالتخالا | هتكشم ذافنو هلع ةطاحاو هتردق لاكو 6-5 ذاصلا دوحو ىلع ةلالدا ير هبالا

 ىف (كلذفنا) بقاعتلاو

 لازئاو باحم“ا ءاحزا

 لدللابيلشو دربااو قدولا
 ىلوال ةربعل ) راهتلاو

 لاا راصيالا

 لئالدلا ديدعت

 5 ثدح هتييوحر لع 1

 تاومسلا ىف نم جيو

 لذأي لوقب (درب نم ايف
 ادرب ءا !| و اك >2

 درب ءامسا ىف لايح ن 0 لإ باقارصالا ىدي رهدلااب آو رهذلا بسال مدآ نبا ىذؤي 7

!1 

 اند بيس )
 ناك نم (ءاشينم ) دربلا

 ( هفرصيو ) كلذل ذاعأ

 ءاشينع ) هباذع فرصي

 قرب يطا ر انسداكي

 اذهف لم الاي“ محو

 لاشو امندلا ىف (راصبالا ىلوال ) ةمالعا ( ةربعل ) كلذ ريغورا# ءااو لبالاباقت



 7 ابل ةيصدشسما" تبيع عم

 يدوم جب

 اج عسا

 2 ريمعلا هسا

١ || 
 3-5 5 ع

 1 ( رخعنماثل اءزلا مق 5 مو ىلا 2 اضاهمهل ا
| 

 2 2 ذب 5

 / هن فلو مح 0( كلن لد

 هضعب مضي ىأ ظفال» 57

 ) 86 د مث) ضعب ىل |

 هضصعل 5 ارتم

 رو طابا لا
 يوك مرا كدلتحا

 ضاع قوف

 لاح اد 0 راحو

 لزيو (لزتيو ) لبحىف
 نم) ىرصبو ىندمو كم
 نال ةياغلا ءادتنال (ءامتلا

 2! ءاذكا ءاوسلا 0 لازت

 ىف اذكوهتاوأ ا

 !ع ىوقتهءام ةلبقتلا مار لا ءاطعا ناف تافاص»ءاوش اهديق '

 هبدن مطلو . ةردق لاكىلع ةعطاق ة>طسلاو نكت اهفاع اهسخحا ةطساب

 عءدق ىأ © هيعبستو هتولص اعدت + ريطلا نموأ ركذامم دحاو لك # لك ف

 و هلاح |

 ةصلاو تاوذلانم ام«فامو امهل قلاخلا هناذ## ضالاو تاودسلا كلمهتلووإل ءالقعلا ٠
 3 0 ريصملا هللا ىلاو ف بحاولاىلا ءاهتنالا هي 0 0-0 دال |

 8 بج نمل ءاعس وهذكالعام لكو مامغلان :رماوف ءاعسلا ن ره لر زن ووإف هلا نم ”ىرقو ل ا

 أ نال ضيع 5 م (لابجنم).

 نم ؛ هلل 1 ) داع مهلا

 لحس ََن
 ةكئالملانم ( تاوعملاىف

 نينم وما نم ) ضرالا وز

 ريطلا 200 ( ريطلاو )

 ّ مدجالا تاح وتفم(تافاص)

 مم دحاو لك ( لك) به نحل | و
 8 هل لصي نم 00

 لاقإو م نم ( همت ٍمسناو]
 صب ند 0 1 اعدق

 هاعدق

9 

 ع
- 

 حج هل نارقلاىف

-_ 
 *)رطملا(قدول اىرتف)رخ ءهومدقمهفل وب متاماكر

 حج ناىأ# ضرالاوتاو ومس كلم هتلو 0 |

 رالا 5 1-0

 ساما هلعجن م“ ف زومههرب م 1 و ةياور 08 ' عقانأر 0 زح ا ليي ىكلاذأ

 ءرتفإ# ضءإ قو 49 5 هضعب ٌ

 0 لاق غن ني . !نوعصي ىاريطلا نم كل رنعىإ ع فضعء(ب ريذلاون

 ودءاعد ريطلا هللا مهاينادعبب و ءاعدلا ةالصلاو هوهبست

 3 ماعدا واهيل نودتي -2 2 ا

 كو هنالص

 اوعسلالها ةنآ وصقن لكل 1 8 3

 'ةلالدوأ لاقم نه هم هلع لدياع نالقثلاو ةكئالل او

 ذإو رهالا قلدلاو ن ,هاطظلا عنصلان ل افا

 طولا ىف فوقولا ىلع

 ضصراآلاو تااوعسلا ل هل 2

 القءلا بيلغتل نمو ضرالاو

 مرصا# لوألا ىل عه ريطلاو 9

 0 لع وأ «نولعشاع اع ملعمللاو ٠ ووك ىلاعت كوت ١١ وأ نانا هيت ءاد

 كاع مهنا عم كلذ ! اع٠ ند لاح هدصدخل هدحو ىلع عفنلا ىل 1 لاف ق مد ىلع ةلالدلاق

 ا لأ دتعداكتالا يسدعلا باساى ةققد 5 ولعاهمخلام اهدست و ءاءدر ريطا | ىلاعتهّللا مهلبي

 اع

 ٍإ
' - 

8 
 دلل
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 3-3 رس اماق ةاحز ىلا ةعاضبلا هئمو قوس ني ايا“ ىب

 مدرابتعالا اذم.و ضعب ىلا هضعب , مظيفاعزق ن 0 0 1 0 رك

 / للخ عج هقوتف نم م# هلال نم جر ,ع قعر ,طااو# قدولا ى 1

 ةءاوهلا ىف نهتم تاطسإب انا ىأ 48 تافاضرطلاو. ضرالاو تاوعسلا قم مس د
 لمح

 ا نعةجر :اخ نوكتف ضرالاو ءامدلا نم 8 مال "ن وحلاةلج. نقر ذل ريطلا عمد

 ا |00 ادمدا ىتلةولصلا 00 هر 1 ةهضرالاوتا وعدا ىنم

 هللا! 2 و لصم لكراءانعم لق ةودوبستو :الصريطااةحمجا برضنا لقوق لاخلا

 9 هللاو ف دعبستو هسفن ةاللص لعدق مهنن خ مسهو لدعم لك هانعم ليقو هححبستو

 ءودفرصتىفو كلم ت

 . قزرلاو
 توملادعب دابعلا محم هللا ىلاوىا © ريصملاهللاىلاو ف هاوسدحا اه 55

 ا ليقو دوخؤلا دعو وهنخاش هنمو ثت

 دال ؛ودهضر |ن ره ءاضنا ثيح ىلا ءسابحااسإ» قوسيىأ 4 كجذي هللا 0 ىلا

 000 ضع 00 ناجمشلا 0 ب عم ىا#«هنيب فاو 0
9 

 صعب قوث هصضعب 17 ا

 دن د 7 0 نم

 دب لأ (ت 000 512-5 علال 0 ا(

 , : اوقن ضع ىل !عدضعب (اماكر رهلعجم مث ) باوعسلا ن سب يع (هنيب فلؤي مث اياحمس) قوسي 1

 لاح 0 ا لرتيو) نامعتلا م ال نمل ا (هلالخ نم جرت

 لكتلا جرا -- هطسو ون *م
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 جوملا ةملظ(ضعب قوفاهضعب )رحلاةلظو وأاةماظو باحم كا ةملظ تاملظ هذه ىأ(تأ

 ىسلاكو امدلاىف نتاللاك امناذ نيتقو , راب ءاب ميسقتاوأ أ نظل م 5 1

 رمل ىرخا ةقض ةل- لاو اهراونا بححو مومضلا ى طع 4 بامعم ف ىلا هلا

 0 م بح نه ىوهلا سدس * دكيرمل نك ىأتلا ريغذا 7

 هيارون هلدتلا لعج ملنم ول ديلع ىنعملا ةلالدل هركذ رج ملناو رحلا ىف عقاوال 3 /

 ةدارتاذ اذ ءالإ 5 روع بيسب اد الظم ,

 ىش برقأ نم ديلا تناك لقو دهجلادعب الا اهرب ل ءانعم لبق وةلظلا ةدشلاهاربن
 رحبلاةلظت للا ٠ نم عاون اةثالئرك ذهتلانا هنت وواهارب دكي مللاق ناسنالا#

 ١ ةملظو داقتعالا ةملظ تاملظ ثال:هلرفاكلا كلذكو بام ةملظو جاومالا ةملظإ
 ْ كذذلاو ليا م هبلق ىثفتنام جوم اب وهبلق ى للا نا ! هين كف 5و لمعاا ُه "3 لذ ولوقل

 نه ندحلك باقث رفاكلا بعك نب ىنالاق هيلق ىلع عبطلاو 5 باعدااو ةريد

 1 تالظلا ىلا هرياصمو َحيَظ مح رغعوةلظ هل هلا>دمو ةلظدلعو َدِلَظ لكم ءالكر طا

 اند هلهللا لم ملنم سايعنا لاق 8 روب نبه هلاقاروت هلهللا لمح مندو 0 راثلا

 ن.ةعمر نب ةيتعقدبب لاو ده تازن ليقدل ىدا هالف هللا دهم ملند ليقو هل نيدالف اناعار

 زار محا ءاحالق حوسملا س داو 3 4ع لهاا ىف ندلا سلي ناك ةيه

 هللانارت لأ 00 لجو نعدإ وة رافكلا عيج قدي ةفادلا !

5 

 1 ىلع رد تالظ ريثكنا أ ارقو 3 ضعب قوق اهضعب 8 ت نتالظ .ذهىأ « تالا

 | ىهو # هدب جرخااذا 6*9 ىزلا ةياورىف اهيلا باححسلا ةفاضاب وأ ىلوالا نم اهل
 ةكارسلاو ل ا :

 7 1 | ةمرلاىذ هاوةكاه رينا الضفاها رينا برق مل *# اهارب دكيمل قف هيلاىربام بر ْ

 ا او رانلاىلا هلتعت ا ظ

 0 0 وسواهتملظىف !

 روننع اهولخ ىفو ةلطاب ١ هلىذلا قفوملا فال 4 روننم هلاف ف اهبابسال هقفويملو ةيادهلا هلردقب لن
 | هللانا# لالدتسالا وأ ىحولابةقاثولاو نيقيلا ىف ةدهاش ماهبشيالعإمت م ًاوكرت لأ قعر ون لعد

 0 ١ ْ | «ىل رع ىف# تاملظك اف مهتلاهج 0 نأ هانعمللقو تاملظك
 هلل م * ف ا

 2ك 3 ملن 2 1 4 ع هقوف نم جامو 0 ا 04 ءاشغي ول ةييظدف كا !اةحلو ءاارثك قيعو

 1 نوكي ى للا رح !١نا هائوم 46 ضع قوف اهضعب تايظ نادم هقوذ ند هو كلارنس

 ( قوف ناك اذاف ة :ظلإ تدادزا جاومالا ت
 دلو هاا هللا احا ١

 يللا ىوصقلاةباهنلا ةمللفلا تغاب بايب جاوي
 مذل 5 ق ف 1 برق 8 ماها

 ةةئر الا بايع 70 5 اهلا وملاكءردص لثمو ىبحللا رمملاكه يلق لثمور حملا ةلظك هبلقىف ركل لثمرفاكلا باق
 نم(اهاريدكي لمدن جرخ أذا ضءب قوفاهضعب تالظ )هذهف مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهب ولق ىلعدتلا عبط هتلا مت هللا لو
 (روننمهلاف)امندلا ىفةفرعم (ارونهلهللال هج لنمو ( هيلقذلظةدش نم ىدهلاو قا رصمال رفاكلا كيذكف خطلا

 هللانا) دحمإب نآر قلاىفربخت ملأ(رتملأ)ةرخ آلا ىف ناعا نم هلافايندلا ىفناعالاب هتلادمركي ملنمولاقبوةرخ آلا ىفةفرعم

 هرولعي ىأدنق هو ار ختل | قش( اثغي) رمأاءام ماظمموهو جيلا ىلا بوستم ءاملاريثل هم( بيصكر أ قواعاع 8

 هباحم# ىلعالا جوملا قوذ نم (باعمدقوف نم ) رخآ جوم جوملا قوفن م ىا(جومهق وف نم ( املا نم هعفترااموع(جوم) يل

 جوملا ةملظو رح 3 ملاةملظ لع ج

 أه 5 .لوتنلابس(اهاريدكي| 1( روع ةصتافتا داعاسعتاا 1 . هع جوملا ىلع باعسلاةلظو ولا

 الضفاهار نأ برش ملىأ

 !اعأ هبش اها 1
 مم 2 ا 6 ظعموهو لل ىلا بوسنم قيعىأ جلىذ 4 ىجل طريف ةرح

 1 1 0 ا قوذ نم 32007 له ةك ارتم ةفدارتم جاوماىأ ” جو هقوث نم جو 8 رخخلا 0 1 5 0 | م
 روضحو اهعفن تاوفق ل

ٍِ ٠. 
 ملوي دع 5 هعدح نم

 ملنا اذكو ةيحن دك

 نمةك ارتم تاملاظب قا

 باح اوجاومالاورحلالب [

 هللا هدر لنه( رون نمهلاق

 فاعلا نعدترم مل

 هباصأ نأ هرول نم مهيلعشرأ

 نمهوىدتهارونااكلذنم

 ملأ( رت للأ) لض ءأطخأ
 ماقمم وش الع دحماي رعت

 هنئازأ ( 0 نايعلا

0 
 ) ءاشغي ( قيعرغ قى

 نمهجوم ) رمملا ىنعيهولعإ

 (هقوذإ نهال ا 0 هقو

 (باحمس) ىناثلا ب ا
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 ردى ةلظ



 7 1 ع نرب در ظل تقو سعشلا 7 نم ةالفاا ف ىرب موه (بارسكمهلاغأاورفكأ نيذلاو ١ هلوثق

 هلم ا ةنظي(ن املا هيسحن) راحت ريك ضرالان مو دسملا طسنملا وهو عاق مجوأ ع عاش 0 ةعش أ 2 2

 ةرفغمدجنىأاهحراروفغهتلادجهلوةكءتااءاز ,-ىأ(هللادحوو)هنظ يشد 1“ امهنا مه ونام ىلاءاج ىا(ءءاحاذا

 3 دودو الماك ا هفاو هلع 5- م ٠ رجس نس ءاطعأىأ(هباسحإر مدع نمءاثلا ع زخأ + !)ءافوف) ر ةاكلتادن 0-0

 ذك نيذلاو # ةعيقب با ريك ولام اور فك نذلاو 9 ن ل ل

 ِ ع ةيغال اهودحب ةئاادنع ةعفا ةلئاض امويسح ىتلا مهلاعاناف كلذ دض ىلع مهلاح و
 لولو لع ل ءاتحال
 : ةريهظلا تقاو اهاع نى عل | ناك نم ةالغلاف 9 ىراموهو بارسلاك ةيقاعلاق اك

 + هعج لبقو ةيودسملا ضرالا وهو عاقلا ىنمع ةعيقلاو ىرجنىا برس ءامدنا |
 هصاخو متو ناشطملا ىأ امنأمظلا هبسحن #8 ةعدىف تاعدك تاع ”ىرقو ةريحو

 ونامءاح 4 هءاحاذأ ىح ةحاحلا سيب مسمع كنع ةسنا ةدغق هنرئاكلا هيسشدل

 رافكلا٠ ع 5 لعذلا

 ع
 وهامزنال هءإس>بيرقوأ

 نم هلامعبام ةبش بيرقتأ

 ١ عيضالو ناعالا دقتعيال

 000 سك دع اجو 4 03 0 سووا ا ةلاسلا اعلا ل

 .ا ل هللا 5 زاحم أ اضأ روتسأ هنأسدل ماق هأيأ ايساح ْ 3 لا
 1 7 تالا عيرس هتلاو »ف ةازامو >1 7" ةتادنع ديت اهبس لا

 و ةيلهادلا ىف ديعت ةيمانب ة ةعم رن ةيدع ع تلاؤن ع اىور كاسح نع باسح أ نع

 امانف ريضللوأو بارسكىع فطع # تالظك وأ 6 رفكمالسالا ءاحاطف نيدلا
 1 فالد قلي 000 قاعلا

 املا تانظل طك قمل رون نع ة 4 باخ انوكلو بارسلاك اهل ةعفتمال ةعال 1 وحل 1 ف

 لاك ةنسح تناكنا مهلاعاناف عيونتللوأ بامسلاو جاومالاو رحملا 3 نم ١

 دلاف هناو نمؤملالاخ ذلثم برضامل # ةعيش با ردك مهلاعأ اورفكن يذل اورفكنءذلاو © | 1 أ تا ءاسيصقلالا

 وبارسلابهببشورافكلا لاعال لثم برضه بلا ميما معاي زئافهئاورونفةرخآآلاو ١ صو ءرام دحم الق
 برق اذا ءام هآ رنم هنظي ىراربلاىف را ةدشدنع هاك فص :ىرب ءامدنش ا 00 هللاةمناز

 © هبسحب 98 بارسلاا نوكي هبفو ضرالانه طبنملاوهو 0007 1 0 منهج ىلا ةةولتف

 بيد مث هب هنادع نو هنححتو

 رفاكلا 57

 ١ شطعدهيلغ دقو ةرهاسلاب

 و

4 

 َ اةامدناز كك 0 3 مماخادا ىتحءام و 7 نامل 3 5 يىطلا ف 7 نيه نيذلامهو قاسغااو مينا

 0 الدلو ا 02 7 ل نم 08 1 أي م ىذلاذا ٍ :١
 نونسح مهنا ن وسيع مهو

 نب. ةيتعف تازن لق اهنص ااقعلا دحو لب هنظي ناك ىذلا باوثلا د- < مل ةمايقلا تاصرع ىفاو اذاف | ١

 | بهرتي ناك ةممأن .ةعينز
 0 ا هيدبلق قلعت ربلا 5 0 دهاشاذ اف ءاملا 9 ند[ تال ا الكاع اى 8 دللا حام

 5 9 ١س سل 3

 تالظك و أ) رفك ءالسالاءاح

 نيذلاو ) ةنمالو زادنه

 ثامظلا لاحت هلاح هبشق دع ىهاشو هن رسسح- تقطف مياالا باذعلاو ميظعلا |

 2 1 اع ملغش الق تامولعملا عج لام ا 0 رسعتاوإ وو 4
 هتلارعأ و ىلاعت لاف رخآ الئ رافكلل برض م 0 نع

 تناك ناو ةعّش با 0 ل د لاعأ ن ىلاعتو

 ( هيلعمتلا لصدم< (اورفك

 ( مهلاعأ) ن زآرقلاو !سو
 : ها كالاو مهلاعأ آثم

 طك ١ 10777 هءامن ءاشطعلا(ءامن :امظلاهبسحت) ضر ,الا نم عاش ىف ع رس

 حو 0 ءدحوو (هدنعمللادحوو) ةمايقلامون ًايشهلعباوثنمرفاكلادجيال كلدكف با ريشلا نم

 0 ساق با ءاذاداق وباذعلا ديدش '( باسحلا عيرسهللاو)هءاذءهرفوف(هءاسح ءاذوف ) هناذعلا دعّتسم

 ماو



 او لالعاللةطقاسلا نيءلانم ضوع ةماقاىفءانلا العلا ةماثا ١ | نعذ 4 :

 " ٌقودحا نع اضوع ءاثلأ تاخداف قت الا ءا ءاقعاأل اههاددا تنذاك 1

 , ههنرا ديلا نعو ىأ أ ع 01 0 را تاو هد سأو ع

 نيءلاع نءةضوعملاءاتلان 2 ةفاسارا1 ضو لاما فا راح مهنايع اعا

 هلت

 اودعو ىدذلاس حالا 2-0355 كوفاخاو

 مهام مم امون نوفاخح ف نيقعسملل لاملانمدجارخا بام #* ةوكزلاءاتبأو
 لوهلا نم 0 برطضت © راصبالاوبواقلا هيفبلقتت #8 ةعاطلاو ركذلا

 ميزا و زن مماتك ىو

 اولعام ءا 0 نسحا 3 اولعام نسحا 2 نوفاخيوأ 8 ,يهتتالوأ 3

 يمد ارم ر اصب الاوكا ا هلا فو> وة 4

 مهلا رطخت ملو مهلاعا ىلعارب مه دعي ملعايشأ ا 3 و 8 ب ةنكلا نم

 نال اهتقوىف ةالصلا ةماقا ىندي «ةولصلا ماقأ رو تاولصلاةماقال دحاسلا ١
 َّق 0 ناك هل أر عن نع : معقم ء ملاس ىور ةالصلا ىيقم نمنوكيال اهتقونع دا

 مه ةرع نب الا اتفروهسملا اولخدو رة ارقلأو سان /| ماعذ ةالضصاا 2

 © دينا اذا طلاماقاوهللارك ذنع 1 الو : 3 راح مو.هلتال لاحرةي

 اموب ن رو :ادع 0 اهنوسحمال ةاكزلا اذ تقو رضح 5 أع نبالاق ةض

 تاعاطلاو هتلارك ذ ىناوغلاانناولاحرلا ءالؤهنا ىنهي تر راصبالاو توا تاق

 تواآلانا لق هندانع قد هللااود_عام مهاب مهل ا نواحو كلذوعم

 هيلع ا بولاقلا تلقت ليقو راصبالا صخعشتو عزفلاو لوهلا نم بر ددعإ

 عآم موياا 6 لوه ند راصيالا تاقثنو عاملا ىف عمطتو كالهلا ىدح

 6 0 5 8 0-2 7 ع /

 نيعلا لةنمأ م تك نونو 1 مو لاعشلا 2 م نءمأ نيعلا تاذئنمأ مهم ميدو .

 تأ“ وجر الو لزييالف ة هر مخ ا نقولا ١

 اولغت أ معا عل 34 ولعام 1-0 هللا عرج 2 ! هي هيدشو مالا لوهنم صح :

 ١ نشافات ةلعامإ امزح محا جاك لا ءاتباوةالصلا ماقاو هل هللا

 ىواسم ىل اع مز زاجل هنا ىلع أهلا ع نسحالا 0ك اهلشنو اهضرف تاعاطلا ىف همه

 1 اند نشحالاب د ودخأ هلل

 دحاولا ىلع مهلاعأ نم 0 ازح معز ره ىلاعتو هناححس هنأ لقوله لا

 ماير رح ىلاعتو هي اوعس هنأ عا هإلضف نم مهدبزاو 2 كفءعض ةئامعيس ىلا : 6

 ريدا ءاشب نم قذر هللاو 2 هلإضؤ نم مهدنز زب لب كالذىلع رصتشالو مهلاعأ ن

 ىلا ع هلوق دع ءهاض ذو ةداسح أ كي عرس و هدودح كاكو هنردق لاكلع ةيشا هبق 2

 زدنا نو رسيالاعم لا ل راصيالاو بو راقلادف لقت ةهاب ةلاموبوهو مويبأ

 نيل

 'بولقلا ب اق وأ رب ْن 26 ملام راصيالا ريصس وقف ن 06 ملام بولقل اهةفتفاهلاو> | باق ع

 | ذافنو ةردعلا لاكنع هيثنو 1 ريرش 3 باسد ريغ ءاشإ نم فزري هلل

 ا فوك انبب بولقلا باق لقو ةيطعالا راصب الا نءعفرب و نيقيلا ىلا كشلا نم دبل

 ةفاضالا 08 تيصأ الك مم

 مل ةراكإل ىعملاو 0 زلا

 ةازعلا ءاماواك مهيهلت قح
 3 5 ِِء

 نورتشيو نوعس وأ 1
 كلذ هللانورك ذو

 اوماقةالصلا ترضحاذاو

 ةرسشعا أ امأ ها لا ١

 موبىأ ( اموب نوفاخن ) |
 1 توتا ةماقلا

 ةفصو ًامهيهلتىف دي ان ا ريوصلا 2

 - 2 ١

 هيفسلقتت )لاحرلىرخأ ا

 ردانحلاىلا اهعواب(بواقلا /

 صوحمملاب ( راصبالاو ) |
 تواقلا تاقتتوأ ةقرزلاو

 نارفكلا دعب ناعالاىلا

 كعمل نايعلا كا راصبالاو 1

 انفشكف هل وقكنايغطللهراكنا |[

 مواد رصيف كءاطغ كنع
 نسح أ هللا م زجمل)ديدح

 (هلضف نم هديزب واواعام

 مجيزجخل نوذاحب نو ٍ

 مهلاعأ ءاز> و هللأ ْ

 ب 8 1 معز زيها ىأ

 دوعوملا باوث هلا ىلعمهديزبو ا

 هللاو ) المخفت لمعا | ىلع

 (باسحربشب ءامناورت

 الاباوت ءاشي نم بيل ىأ

 0 طع نا لكلا
 هللاروذ. نيدتهملا تافصهذه ١

 روك دملانهنعاواض نيذلااماف ١

 تاواصلا ماع [ىولسلا مقاول ا . 1(. 591
 اهعوكرو اهمموضون سمخا

 َّى امة بحامو اهدوعسو

 ( ةوكزلا ءات ءاو ) اهتيقاوم
 وفاخع) هلاومأ أك 1

 نسدح ًامتلا مزج م 9 حنو 4

| 

 نالوريرقالب (با سحريفبءاشيإ نهقزرب هللاو)ةءستهدح اويهتمار "نم (هلض 6 نم مهدد ,ورايل :دلا ىفاواعامناس اب ١



 . + بوسع

 |! بلقااوناسللاب (هتلارك د

 ع ع ع

 نجا ىأ( هللانذأ ١

 1 ةعقر 0 ,م دعاوةلا مهارنا

 نسحا نعو مكن وا : 00 ٠ 0

 “َ ِِع
 ا 3 |

 آم

 / 1 |٠
 ءانيلاب 3م هللا محا ام

 امقر 55 'مظعالاب نكأل و

 7 وأ دباتكايف لادا
 0 )نكاد ذلك ماع

 | ا ١ الاوودغلاب

 ردفلا. ةداط ةادغلاب امد

 رهظلا ا ةدلش 0 لاب و

 دح واع اونيءاشعلا و رصعا او

 ١ لاح لاو تارؤلص لاصاالا

 مج!لعات(لاجر) ىثنلا

 كمارو رآ ,وباو ىاش ميس

 ةيواثلإ ف وزاقلا دل ل

 لاجرو ودغااباهف هلىنعأ
 3 هيلع لداع 1

 | ( مهيهلتالا) هلعس
 | رفسلاف(ةر 3

 لك 3و5 رضملاىف (عيبالو)

 0 اقذاطاءا رثعلا راجعت |

 نعجو أ عوتلا لع سنتعا

 0 هنآل مح امدعب عيبأ|

 ا حرلان الءارثل | نم ءاهلالا

 ا نقم ةحئارلا ةعببأا َّق

 نعء) نونظم ءارشلاىفو

 1 كلا نذأ ( 0 لاشو
 ِِع

 ىنم نأ (عف هر ع

 ٍ (امفر 5و ددحاسملا ىه

 ءلدح ف هع 3 ند

غ(ودغلاب) دحاسملا ىف( ة)هللىل 1 ب (هلعست)
وروطاذاستشعأ ةلاصال او)ر حفل: الصةود

 | ةنرتلاو ١ ا 

 !نءلاقيوهللاةعاط نع(متلارك ذنع)دسادب (عيبالو) بلخلا ىف(ةراجت) مهلغشتال(مهيهلتال ناجر) ءاشملاو

 ىنبب (عفرتنا)  رشعنماثلاءزجلا )

 7 .ءاعجودو لاص هلا هناز رق نهسح كلذ وتقوال ةاطار ردصمودغاا واباشعااو ا

 00 داعوركي ناو سماع ن ,اًرقو لصالاف لو>دلاوهو لاضئالاو |
 أ
 ةرو ةثالثلا فورظلادحا للا 3
 ا

 افا رح لاق كامو اف كفءاغلا 2 تال 1 لق اهأدبمو اهاصا هناذ ءارخلا و

 1 ]اأو ضرالا لهالموجتلا ”ىضناك اكتر رمل ىدتضرالا3 5 هللات ومدحاس 1| |

 0 اب ليععساو ميهاربااهانيةب ك0 الاهلي مل دحاس عت هيأ توب ىلا 1

 اكو ا ى بي مفرتنأ هللأ نذأ وف اضيأ سو هيلعهللا ىلصهللال وسر ,هاملو ىو و2لا أ

 و هباتك ايف لحب |

 مو اان وتكاد 22

 اذ ةاكشملا ةدحو تودلا ع ج ىقان .الو دال كسا سد مولا ةالصل

 07 م ريرككاهقو جس وهو هدعباعوأ ةرثك الو و ةدحو راتعاالب فصولا !؛ اذه هل م

 11و توم اوس لثم فوذعم وأ هليقايف لمعالف نا ةلصنم هنال رك دس

 اكرأ هللا نذاؤإف ماظمتال ريكتتلاو ةث ةثالثلا دجاسملا لقو اهعالت ةفصلانالدحاسملا
 لاو هلاعفا ىف ةرك 5 اذملا تح ءركذ نعتناعف ماعم عما اهف هاي د» ملتمتلاو واءانيلاب |

 دفلاب اهف هلنولصي ىا هنوهزني##لاحر لادآلاو ودغأاب اف هل عقم هءاكح ا ىف

 0 [نوسكم ءاثاب 6-0 ةيلع لدياع لاحر

 ماعم مولغشتال © ة 0 ميهلتال ! 8 ودغاا ت

 1 0 واطم هيدع رانا ص صخخلا| دغر ا لاب عاف # هللا ركذ دنع عمال وف

 الا لقو ءارمثلاب موتو عببلاب ق هدد 2 رلاناف ةر راوخلا ىعست نم م «الاوعا

 ١ ءاق وأى !| هدانش ١ 0 ع دو
ّ 

 1 1 0 كعدتلا لكدللا لوسر رهام ةنرللا ١ عايل ود وادءان

/ 

ْ 

 ل
 2 لو دعس ابسف رك . وة« رادقالاو ساحنالا نءرهطت ولولا املا مةركذنالف

 | 3 ةىشلاوةادنلاب أ« لاص < الاوو دغل اب فهامفدل ىلصب ىأ هيف عبس

 : 1 ىدؤت ىتلاورحفلا ةالص ةادغااب ىدؤ:ىتااذ ةضورفملا ةالصلا ه.داراريسقلا

 | لتو هلك تقولا اذه ىلععش ليصالا مسانال نءاشعلاو رصعلاو رهظاةالص

 و نملاق و ةيلعهلئأ ىلص ىتلان 10 ال 0000 |

 1 م الا لاقو ماا حصل اًةالص 0 امرأ هللا ل

 0 < هللالو_سر لاق لاق ةماما ىبأ نع ةعرصملا:ذ الص لاص آالاو ىمعتلا ةذاص

 0 1 هزحأ ناك ةيوتكم ةالص' ىلا اًرهظد هنن جرخ نه سو هيلع
 ارحاك هرج ناك كاذالا ةيئميال ىعضلا ميست ىلا دوهسملا ىلإ جرخ نه

 رق 6 لاجر # دوادونأ هحرخأ نيبلع ىف باتك اهني وثلال : و و

 كحاسملا روضح نهيلع سل ءاسنلا نال دحاسملا هذهىف رك ذدلاب لاحرلا

 نال ركدذلاب ةرامتلا مسخ ليقو ةر راجتإل# مهلغشت الىأ 4 مهيهلتال# ةعاج

 انك ناو ءارشاا ةرامتلاب دازأو تاعاطلاو كر | ١ .داستالا لقيت
 لهال ةراجتلاليقو هدعب عببلا ركذدنال اعيج ءارسثلاو عببلا ىلع عب ةراهتلا

 || 11 1 00 نارك ذ نعو 0 0 الو ىأ 4 تم 2 هدب ىلع لح
 ا ةعابام عملاو

0 



 سايا ءاكذفف فعلا م 8 متاح ةحامميف ورع مادقا :

 ذاحن مع لاقف مم هتلثم نم قوفةفيلخلا نأ ١

 سايلاوىدنلا ىف ادورش الثم» هنودنمهأى رض اوركشال ز

 7 راتلإل 1 ل1 نم اثم هرونل لآ دال راق هنلاذ :

 هراظنب وأمتلا نم ماهلاب هدابعنم ءاشي نءقحلاةباصال قفوت ىلا رن (ءاعيوم)تباثاووتلااده أ( وت
 نا نكعاع ”ىثلكنيب ا 2 لكيلا ا وديتميل مهماهفا ىلا رقت تت ( ساناللاثمالاهللا بر ضي و)لبل

 باقىف هرون لثمهنعهللا ى ذردوءسم نباأ نوادي دع ىذلاهللاروت 1 ل ءءلا ىخر سابعنب!لاقو

 هرون لثم ليةهناكدحاسملا ىهو هللا توب ض 2ءبىق ةاكشكىأ# اكشع قلعت( توسىف) نهؤملارون ل هىلأ ًارقوةاكشك

 ابفو توبسىف لاجر ,دا عسي ىأ عسبوأ توري ىفدقوتىأ دقوتبوأ ت تيكوتك اهفص نم ىلا ةاكتملاروندسملايف 3 ٠
 . تومىناوءعسىأ فوذحت ؟ وأأبف سااحرادلا ىف ديزو# ديكو هيف.

1 
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 روب هروب لدم لاشو كلذل اله ناك نم( ءاشي نم هندي هللامركي لاش و ةفرعملا ىنعيهرونبهللا مركب (هرونلهللا

 ةكرابم ا نم دقوت 1 رونلا ةروس : هوانا فضول اذه 0 2. وح 0 ---

 و ةدعتس

 / كلذو 0 ةلباق اهسفن ىف 3 0 ةحاحز ما 5 00 ند نك

 0000002 | ناكناو تن 2 سدملاب ناكناو هنوتنز هلا 0 !اكف د اهتحاو ركش ناكنا ٠

 الو ايدو ماو مل إ ماهلالاو ىحولاكلع ل ملولو عت داكت اعألا ىو اهتز داك قلاكف 3 ةيسدق:و 3

 لوش ار داك امسارصن 000 نكم ثدح مواعا| أهي تتاح اذامت | ع لكتشت لوقعلانأ ث تتح نو ران :ااهلثم سم

 1 مهاربا لاعأ 2-0 5 اروثناكاهرضحم اذا حايصملاكناك تءاش ىتم اهراضعم

 اذه ىلع ا تالتصأف ُ نا ا لاعلا ةيعالهتئيشم نود اا 8بقاثلا رونلاا 3

 ا # ملع ”ىش لكب هللاو 83 اناسو احضوت ليرد هرم لوقتعملل هاندا # سانلل لاثما

 ا 58 نو اهربدت ع نم ديعوو دعو هيفو ايفخوأ ناكا رهاظ اسوس وأ نك 2

 نوكف توبي َّق دقوت 0 توس ىف ةاكشك ى أ هلبق 1 ولع ققاعتم ”4 توب ىنإاب

 | ذايثوا رظعا نوكت دحاسملا ليدانق ناذ هيف ةئلاسوأ ريلخ نوكياع هيلئممللاديبف

 مههارباىف دحر ون ناكلوب

 هكحلا

 نم كقوت هلوق لاك ضولا
 رون هناكل وب ةكر ايم رش

0 

 نكي ملول "أر اانانسسا

 روناااذههل ناكلاربن ميهاربا

 ران هسسمت ملوللاش واضيأ

 نكي مهارب هلا مركب ملول

 مرك وللا ةورونلااذهدإ

 ٌ نبا لاق 3 ءاشي نم هرونأ هللا ىدرم و ىلاعت هلو قو و رونىلعءارون كل اوداذ اكن 2

 ءايشالا هللا نيس ىأد سانا لاثمالا هللا يرضيو 0 ةريصبااروثوهو مالسالا ني د ساب

 لحو نعهإوق## ه5 ميلع ىش لكب هللاو #8 كاردالا ليدسا اليهست و ماهفالا ىلاامس رقت سانا

 | سابعنب !لاقدجاسملاعيج تويبلابدارملاو توف دقو حابصملا كلذ ىأ * تويىفإل

 ةفص هللا نيس اذكه ( سانال لاثمالاهللاب سضيو) ر ونلااذه ( عب ١ ه١ اخ و اق ) هلك 0-5 رونلا ادب نم هؤملاهدب

 اور ب كل امج دمو اهمعفنم نيب و ةفرعلل هللا هد ريض لدم ا ( ميلع 35( هدا ءل ةثمأ 0 م( ىث لكبهللاو) سان اة

 ىدتبم رون ةفرعملا كاذك هب عفش روث ليدنقلا نا مو م ىدتم ر 5010 روب : جارسلانا كلو

 نهدنااكو كرششلاورفكلا تالظىف اهب ىدتر.ةفرعملا كاذكرحملاورباا تالظ ىفام ىدترم ةيردلا بكاوكلانا ا
 نه مؤملا نيد كلذك 0 الو ةقرشال ةنودز نلان 8 ١ يو 6 2 ىلا هللا ن م ةفرعملا كلذك را نه ليد

 ناوحو دم نينم ٌؤملاناع عئارش كلذكف ناح || هيصق مناو ىضصم 0 ةر ل ١! تبن اكو قارصنالو ىدو هرمال ىف

 رون نمل ا باقو رون يول كلذكر وت ىلعرون 8 ك<سملاو لد ةااو جارساان رااكو لك ل اهريغ اهعم ِ

 كلذلالها ناك نم رولا اذ هللاءر 58 نم هرونل هللا ىدبم روتىلع ر رون هحرتعو روت هلخدمو روت هردا

 مونت ُْى ةقلعم ليددانقلا هذه لوش(توب ىفز ةفرعءللهنلا فلا



 2 هي +.. زجل + رم اثاءزملا)

 "| ةسراملا سبا ةك اردلا ئوقلا نم هدابعد» د هللا مدام ليثعوا نهؤملارون لثم ظ

 ةلاحخلا او سلا ساوملاب تاسوسحلا كردنىتلا ةساسملا ىهو دادملاو شاغملااج

 © ىل| ةلفالاو تءاشىتم ةملقلاةوقلا لع اهضرعتل تاسوس#لا كلتروص ظفحت
 او رمت ملام رعاهنم مدتستل تالوقءملا فلو: ىتلا ىهو ةركفملاو ةيلكلا قئاقحلا

 4| ءايلوالاو ءايبن الاب هفحا تاروككلا .نارساو بيغلا أو ااهنف لحن ىتلاةيسدقلا

 كذا ها ءامشالاب « اندانع نم ءاشن ع نمد ئدما رون هاناع> ن : لو 0

 ماك ةكاطان ات .تيزلاو ةرعلاو 00 ةحاحزلاو ءاكشملا ىهو هب الاى

 اا تالوقعملاب اهتءاضاواهءاروامكرسالر هااظلاىلا اههحوو ىوكلا اهل#نال

 | ٠ |واالل اهطبضو تناؤملا نم تاكردملا روص لوبقىف ةعاجزلاكةيلابخلاو
 كا تاك اردالاب اهتءاضال حايصملاك ةلقاعلاو تالوقءملانم اهملع لعشتاع اهترانا ا

 ” ]آو اهل ةيانال تاركا ادأتل ةكراملا ةريعشلاك ةركفملاو ةيهلالا فراعملاو |
 | اعد ربت ةيبرغالوةيقرش نوكتال ىتلا عاصملا ةداموه ىذلاتيزال رمل ١

 لا نم ةعفتنم نيلسقلا ىف ةفرصتم ىنامملاو روصلا نيب اهعوقولوا ةيمسحلا |

 ل فراعملاب ىبضت داكتاهئاك ذ ةدشو اهئافصأ اهناف تيزلاك ةيسدقلا ةوقلاو.|

 انعةيلاخ اهرعا ءديىف اهناف كلذ اهبتاسعىف ةيلقعلا ةوقلل لوا ملعتالو ركشت |

 0ليشتلااذه مقو ليقو مهارب ارون ىلع در ون ىن لسا نم ىنرون ىلع رون هيلاىحوب | 1 3 0 هللا ىلص د2 نساعداكت ران هسسع ملولو ىضي اهتز داك |
 0 < حابصملاو هءلقةح احزلاو هس ةنءاكن تلات م ؤملا لثم اذه نك نانا قماول ؤملابلق ا

 و هلل صالخالا ةرممش نه ةكرامة رحم نمدقوت نآر لاو ناعالا نم هيفهتلا |

 اذا ع امدصتال ةرضن ةعان 0 ىهفر يشل ذلا امبفتلا ةر - ع 02

 أ لالخ عبر ]ب رف نانل] ىف لك هبصون | سوتحادق نمزملا كاذكم تبرغ اذا |
 .ابلق داك, ىأ ”ىضي ذب اهتنزداكي قدص لاقناو لدع لح و ربص ىلّتانا 0

 -ىق ىقف باق وهف ىأ ىألاق رون ىلع روب هايا هتةفاومل هلنيبتن ة.نأ لبق قحلا فرعي

 وةمايقلا موب رونلا ىلا هريصمو رونهجر#وروت هلخدمو رونهلعوروتهلوق راونأ
 ىضي ىناصلا تيزلا داكياكنمؤملا بلقىف هادهو هتلاروت لثم اذه سابعن.|

 0ك شاق داك كلذك هيؤوط لغ أوم دادزا راتلا هتسفاداذ راثلا ةسك
 . 2 2 و 35

 رون ىلع ارونو ىده ىىإ 1ع ىده دادزا لعل ا هءاح اذا رعلا ةعانوأ لق ىدهلاب

 اذه لبقو نآرقلارونو ناعالارونلءةوهاعونمؤملان اغا رون للعرو 0-0 ْ

 ةحاحز نأ و نآ نعلاد ىذت مي كلذ كف حا ايضملاب ءاضتسامكف نأ رقااوه حاصلا نآ رق

 1 ىصب 6 زداكيهلقىف ةفرعملا ةروكس ةكراملاةرمشلاو هناساو لاول ا

 مناو م نارقل اةعداك: ليقورانااهسسع ملولو نمؤملاباقىف قرش ةفرعملا |

 , لع مالعالاو لئالدلا نم مهل ماق أم عم قلل هللا نمروت نآ رقلاىنعرون ىلع ول



 همت م5

 0 ا : 50
 الوازوتنزلادوحا هنوتيزناف ماشلاوهو 35

 ثودلسا لق واثر اهكرتقا 6 اداهنع بيغتةانقهىفوا اهقرهفامت اداهدلع سهلا قرسفن

 هل ”ىضياهتن زداكي ىوعدم قامهفذ ر ري الو م 05 5 تامالو ة هر 0 8

 رون## رو مرو ل رؤووهؤل 6 رانريعن مهسفمل ضرما اا اال 2

 الا طريضو ليدنقلا ةرهزو كرا ءافص هنرااىقداز حايصملا رون ناف فعءاض

 تايآلا هلع لذ ىذلا ىدهلل ليشع هنا لوالاهوحو لمعلا ع 0 دقو كك

 روهظو اهاوادم ءالح َّق تا

 هل هللار ونامل علت سهمشنأاي ههدشت نم قنوا هنخهيبشتو هيلع اهااوشال

 ىانئار ,ةهدد وب واهحابصم ن ماهف ثينملا ةاكشملا روطعم واع ااو فراعملا نم ند هولا ٠

0 2 

 م 0 3

 انعم ليقو لظالو سم اهرضتال ىهف لظاااميصيال ةاهصم ىفال

 ىههانمم ليقو دربلااهريضضيإ ب ىغىفالو رك ااهرضإ قرش ىفت

 نمىأ * 'ىضي اميز داكي# هرونلهللادب رض لثموهاعاوةبس غو أ ةيقرش تناكل
 حايصملارونىأ « رونىلعروت  راثلا هس نأ لبقىأ # راتدسستملولو ف

 يي ةب الاف ل ليشمتلا ناس ىف ل 0 1 ةجاجرلارون

 ةحاحز اهيف ىتااةاكشملا ةلزنع كلذ راصو تاياغلا ىصقاىلاءالخلاو روهظلاىف د
 اذاذ ضايبلاو ةقرلاو ءافصلا ىف ةياهنلا غلب تيزبدقتب حابصم ةجاحزلا كلت ْداف ضاسلاو هق ءافص هب عاب تيزب دقت ماضصم ةحاجزلا كلتقو 8

 ليثقلا اذه مقولدقو ىلاعت هللاةيادهل الثم لد نا م و'هنافصق الاماكن ل

 ىه ةكرايم را دووب ةوبنلادبق حابس

 ران هسسع ملواو ىئضي تيزلا كلذ داكراكىن هن اهب ماك ملولو سانلل نيب ءسمأوإسو

 هلقةحاحزلاو سوديلع هللا لص د2 ف وح ءاعشملا لاقي آلا هدهقرع نءانع 6

2 

 57 هللا ىل صدم حارصملاو لمع ةحاسإلاو ميعلز ا ءاك اكمل ىطرقلا بل

 كم اع مهاربا ةكرابملا ةريذا او ارين ماحا سماع“ م احايصمأدح هللا ئمعح نيءجأ

 الو ايدوم ن كل ميعارا قع هب رعالو ةقرشال هدصن م ءانالا م نال

 ان

 ١ فاكلا ىلواعاو حابصملاب مهتال امُخو ساناا ماهوا كالظلا ف وفعلا كل

 ١ تناكول امال ايندلا راش أ نم ةرجمشلا ملهث سدا ليقو ىبمعالو قرشال ضرالا'

 | دقولامتمتلا ةيادهنا هانموىدوهلادددارملا ليقف لدثقتلا اذه ىتممف معلا لهأ فا

 ا لم لاك هلوةنع 6 رايخالا ا سابع نالاق سوهيلع هللا لص 3

 | ةح احزلاوهردص ةاكشملاف ؛-وهيلع هللا صةييتل هتلادن رض لثماذه بكل اقةاكشن

 ١ هللاىلص د رونداكي ةوبالا هرعت

 أ ىدهلل هيبشتواةتوعنملا ةاكشملا,ىدهلا نم سوعتام
 ١

 ١ ةرثنمدقوتىنارصنالوىدومال ةسرغالو ةيقرشال هيف هللاهلء>ىذلارونلا

 أ لاةو+ سو هيلع هللا لص دمك بلق رونو مهارإا بلق رون رون ىلعر وت ميهاربا» 9

 "” قرشلا لإ لضت 7 راصتلاو برغلا ىلا ىلصتدوهملا نالاطسم ا زءنحن :اكنكلو

 ابورغوأاهقورش تقوىف
 ىشثملاوةادغلاباميصت لب طقف

 ةيقرسش ىسهف اعبج

 اههد(اتيزداكي) ةمرغو

 ا اواو ىضب)
 ءافصلاب تيزلامف صو

 داكيمؤل الث هناوض.مولاو

 لع رون) ران ريغ نم مىضي

 ةقئدلار وو ءلااذهىأ(ر رون

 دق فءاضتمرونّى واهب

 ةحاحزلاوةاك21اهيف رصان

 قم ملتح تيزلاو حابصملاو
 نالاذهو روالاىوشامءدَش

 001 6 اصلا
 مجحأ ناك ةاكشملاك قئاضتم
 عساولا ناكملا فال رونا

 ليدنتاا وهف رسثنذ ءوضلاناف ا

 5 ع

 هادا دار لع قنوع

 ةكافشو ترذلا كلذكو

 ”ىفد نوكي للاب رضو

 لعب الد وهدم سوس

 دوهشمالو ناههريع

 نو.أملا ىف لاقاملا مامتو باف

 (اهتيزداكي) تب غني>الو
 ند ('يضي) ةرحقلا تويز

 (هسسع ملواو)اهرشقءارو

 ]روتر ان) هسسم ملناو
 روالاىلعروتااوهف ( رون



 ع م ار 1 >حاحز لا ) | ةلاارسك ىاغ جاحز ن ليد (ةحاحز :ىفحا حابس ها أن عد

 لاو مضاابوُ وضب مالالا ًاردب هناكىل- عوو رم ةمهلاو ركل هنا ةمودناس طار فل ردلا تروح سه ءاناسدتو

 زلاو ىرتتملاك ىراردلا دك د كان 06 رع سمانا 5 رهزقهشتز زجوركبونأ

 ا يا طاع !ا نم ليدنقىف «ةحاحز :ىف حابصللاو» ةلمتشملاةلتفلا ْ فرغم هل ( نق وا ايوا

 قيركلمىفوار ,دلا ىلا ب وسنم ةرغزو ناقصة هر راك < 1 0 كو ىرد
 كب ونأو ىلعو ةزج

 فيقحلابدقوبو ةحاحزلا
 ا 3 زيمع تيلقهناالا هناعمل نم اضع وص صضعبو 0 1 0 هناف ءردلا ْ 2 2 00

 دقو بيرشك "يرد لالا ورع | ةءازق ,ثو نخالا 025 3 :ىلاو ةز ,ج ةءارق 5 هيلع نر.صعمءدحو يي ىفاس

 2 حايصملاب وت ءادتناىا «ةنوتز ةكرا م روت ن م دق وب بوله هد ”ىرق 5 كادت دمعوبو م كيدتستلا 7
 رد 0 0 ع

 ا لادبا مث ةكربلاب اهفصووةرحك اماما ىفواهتنزب .هتلايذ تيور ناب هعفن رئاكتملانوتنزلا ا 0 ىو

 ا 1 لراقإل ءانلاو ءاناب صفحو ساعنباو مفانأرقو» ام :ًاثل مشفت اهم ةنوتزلا ا (ةرث نه )
 ها دما فذدحم ةحاحزلاىلا هدانسا ىلع كلذك ءاتلاب ركبوناو اكاكلاو ركز || دج تراك هيوقث

 5 0 0 نتدايز عاقجاالءاتلا فدح دقوي دقوا ىنمع دقوترورعوباو ريثك نا رقو و هتاايذ تيورىن»ي نوتيزلا

 ل | اهيلع عش ثيحم ل د ند>ن 2 ودائمح اهيلع سمشلا عن مر انزءالاو ةيقرشالو# دي 1 ةكرايم ا ٍْق م

 هسا اهتبزو 50001 1 او هور تلا زل 2 قي رايملا ([] ان تباعا ١ مفاشملا
 اق كروب ل ضرالا

 هتسأ نإ | رأي لقو نيملاءال

 2 نيبأامفر رالاءوضوروالان ,الةحاحز مل 0 اعا و ليدسلا ٠ ريض

 7 امو
 3 ى دلو 1 الا را دم ىلاعت لاف ةح احزلا فصو مجاح : 0 رابع وتو ىث 8 ١

 مهارإ مو اس نوعدس

 قو تك ولا كلذىف اغا كلت و هر 00 انضقنم هدأ اذا وكلا ١ ا 2
 3 1 ول قدر - 0 . ) ةنوتنز مال_لاهيلع

 كل و هلافص ىفردلا ىلابن ةراثالاديدشىأ ىردلقوعفتراو علطاذا ملا أرد نم
 ' 1ع ردلالضغ اكمئافصب بكوكلا لضفب هنكل ردلا نمأوضأ بكوكلاناكناو
 قرتثملاو عرااو لحز ىهىتلا# اياب دكا يتلا كل لو واوا

 © كلام ئاتامعال ر 2 بك اوكلاب همشلبقدراطعو ةرهزلاو .

 1 1 ن:ىأ © ةنوتبزةكرابمةرش نتف اسم انقائأ « د : #8 بك اوكلافالخم '
 هو ماداوهو هل نهدي وهب جرمسإ تب ئانآل ء 05 تاجا و ةكربلات 1000 2 :

 ةيقرشال )اهنءن ةروش نم لدد

 اهمدنم ىأ (ةمرغ الو
 قرشا 7 نم تسل ىنعيماشلا

 طسولا4 ل دبر أ نمآلو

 مأتلا وحر دار أل يقو نافوطلادعب تنبنةرهشلو أ امال قو اهٌووضأو ناهدالا ئصأ

 ىراصن الا دسأ ىبأ اتا نءاهقروطّقسالة رمش ىهوةكراملاضرالاىهاجنال | سمثلاهيلع علطتام تسيل

 د ةرخأ ةكرايم رش نمهناذ هباونهداوتيز زلا اولك سو ديلع هللا ىيصدتلالوسرلاقلاق | ةاكثك لو را

 جارسلا 55 حاصك

 ارسلا ) حابصملا (

 ىف (ةجاجز ىف)
 0 ( ةجاجزا) رهوج نم
 "031 ءذه نم اضم م (ىّرد كك ) ةا لا ىئىش ( 1 6 ةشدحلاةغلب ةذفان ريغ ةوك ىهوةاكش 3 ليدنقلا

 دنقلا نهد ذدخأ (ةرهشنم دقوب ) ةيرداهلكجنالا ءذهلحزومارمبوةرهزلاو ىرتشملاو در ءاطعةستا محنالا

 رشلا لظ اهبصيال ةعلت ىلعةالش ( ةسىغالو ةيقرشال ) نوتزلا ةرعش ىهو (ةنوتز ةكرابم ) ةرش نهد نم

 تءلط ني> سما امدصنتال ناكع لاشو برغلالظالو

 لا اميصتالف اهدحو ةيقرش تسباى أوك ةس رغالوةيقرشال وف هاوق # دي ىذمرتلا |

 لوط سما ةبحاصم ل اب تعلطاذا ةادغلاب سمتلااميصتالفاهدحو ةسىغالوتب ىغاذا |

 اهظح 3 ةس لع ةقرش 5 : اموىع دنءو اهعو 0 سمول |امدصتراملا ْ

 هتالةًانتمىف ل هانعم ليقو سايعنب ال وق ىمماذع وأوض

1 

 ا نوكيفني نحالا

6 



 ((نيقتملل) ادنأ ل ؟روالاةروس) اودوءتناهللاركظءيهومتعسذاالولو سهثكأ م ة/ قيوح هومتعع» ذا ال ول هللا نيد ْ ١

 دارملا لقو اهب نوءفتنملامهنال نيقملا صيصخ و تاي آلا كل:ى نهب ظعوام ىنعي## نيقت
 ا
- 

0-9 

-- 

 ىلاعت هنافدن ىرقدقو» ضرالاو تاومملارونم ىنمعاما زو ىلعوا مركوذ ىندع مر

 مهلوقنم امه ريدمواءايبنالاو ةكئالملابوا راونالا نماهنع ضيشامو بكاوكلاب امه :

 رونلاناف امهدحوموا رومالاف ه.نودتهي مهنال موةلارونرييدتلاؤ قئاغلإ سل

 هللاو مدهااوه ءافللا لصازا اكدوحولا وه روهظلا لصاو هريغارهظم هتاط رهأ

 ثيح نم امهلها كردوا كرش هءىذلاوا هادعال دحوم هنادن دو>-وم ىلاعتو هناي

 ةريصبلا ىلع مث هيلع كاردالا فقوت ىف هلاهتلاشمل وا هباهقلعتا ةرصايلا ىلع قلطي ا

 تاسزللاو تاكل: 1

 تاكا ردالاهذهنامت ليلعتلا 0 رتلاباهيف فرمصت:ن واهنطا ون ىف صوغتو تام ودنلا

 طسوتن واع ادا هناحم<هللاوهواهيلعا وضيق بيس نم اذا ىهفاهتةراذاملالاواهتاذل تس

 تادوحوملا اهريعو اهسفند]ر ل اهناف اك اردا ىوقا م

 ءهانعم امهنعهللا ىذر سام ءنا لوقهنع بر رتل و | راوناا وع كلذاو ءامسأ الاوةكلالاان

 امهلاّتشال وا هقارشا ةعسىلع ةلالدلل امهءااهتفاضاو نودتسهر و مهف امهيف نه مى

 لولدملاوام# قاعاملا ىلع وامماعةيرسشبلا تاكا ردالاروصق 2و ةيلقعلا وةيسملاراونالاول

 ةدفانلا ريغ هولا هو ل 2 ةاكشك ف هر ,هاطظ ل 15 مهيلعدقالطا ن ٍآ

 لحو نع هلوق #* رئابكلاو كرشلا نوقتت نيذلا نينمؤملا ىأ # ننقل

 تاوعاروتم هللاءانعم ل. ةو نوم ةلالضل ا ةريد نم ةيادهو نودتم ىكانلا 5

 ضرالاو تاوملا نب نمءانعم ليقوءايبنالاب ضرالارونو ةكئالملابءامسلار ون ضرالا
 0 ندد لاشو نينمؤملاو ءازعلاو ءاسب الاب ضرالاني زو موعلاور يقلا و نس ءامسلا نيب

 قيرط ىلءظفالا اذه رك ديدقو هنم اهلكراونالا ناءانعم لمقو راهشالاو تابئااب ضرال

 نسعاش ١١ لاق 3 دل

 اهلاجو اهروب اهنع راس دقف ه ةلذ وسم نع هتلادبع ر را اذا 3

 لاقو هبىدت 3 ىذلاروئااوهو ند مْوملابلق ىف ل> وع هللا نو ل 3 هرونلثم]

 بلق 5 ند هو ا ىلا ةدناعةيانكلال قو نمؤملاى طغأ ىذلاءرون لثم سابع 7

 ىمعجةعاطلاوه ليقو !سو هيلع هللا لصد وه لءونآ رقلا نوفا ار ليقوند مول

 ةوكلاىه ©« ةوكتك ةهاليضفتو اغرسشت هسفنىلا راونالاءذهفاض ا وارون هتلاةعأل
 ع ع 2 71 35 . 3 5 ٠

 ءوضلانههلص او جارسىا ّ حايصماق 7 ةشيخاةغلب ىسلقامادتل
 ع

 ثك) نءؤملا باق ىف هللا رون لم لاقبو نينمؤملارون ( هرونلثم ) نينمؤمل

 لصالاىفرونل اه# ضرالاو تاوعسلا رون هللا 88 هتافصّةر 5 دملاتافصا اونا رقااكاب

 مارحالا ىلع نب رينلا نمةضئافلاةيفيكلاكتارصبملا رئاساهتطاسوب والو اًةرصايلاهكردت

 اديز كلوةكف اضم ريدقتبالا ىلاعت هللا ىلعهقالطا مديال ىندملا اذهب وه وامهلة يذاع

 1 ىلع للاد ىلاعتو هياوعس هريعك ىلاهتفاضاوناشلاةبمدعلا ه هرون ما ة# هرون لثم# 5

 حابصملاو ليدنقلا طسوهف ةبوبنالا ةاكشملالبقو بقاث مح جار # حابصم اف)

 ا مك 8 عذف ضرالاو تاووسل | ىدأ اههللأو ائوم ) رم ايع نبأ لاق 8 6 ضرالاو تاو دل

 ع رس (حاب 2 ا ارسىأ(حايصمابف)ةذفانلا أ

 .تناك ناوا,مم نوعفتنملا هىأ

 هللا) هلوقريظن لكلل ةظءوم

 (ضرالاو تاوءكارون

 ىده,موهرون لدم هلوقعم

 مركز كلوق هروناهللا

 ,شعنب لوقت مث دوجو
 هدوحو همركي سانلا
 تاومكارونوذ ىنعملاو

 .ضرالاو تاومكارونو
 هروهظىروناابهبش قا

 هللادهاو_ةكح هناسو

 مه>رخاونمآ نيذلاىلو
 ىأرونلا ىلإتا_طظلا نم

02 

 .فاضأو قا ىلا لطابلا نم
 ةعسىلعةل الدللامهمءاارونلا

 تح هنءاضاوشف وهقارشا

 .ضرالاو تاوعسلاه|ءىضت

 .تاوعسلا له دارملانازاحو

 .هينؤيضتس ماو ضرالاو
 دك للا 0515 3 * اه
 ةءاضالا 4 .ناشلاة علا

 اح فمك ( شك

 ريعرادللا ىف 2 لا ىهو

 انزلانع (نيقتلل ) اين
 هتماركرك ذمثشحا ولا

 لاقف مملع هتنمو نينمؤأل

 (ضرالا تاور ونهلا)
 تاوعسلا لها

 هللا نم ىدهلاو ضرالاو

 فيرعتلاو ناستلا نيه>و ىلع

 تاوعسلا نيئمهللالاّشو

 ىداصه

 تابنلاب ضرالاو موجب
 بواقرونم هللا لاش ومايملاو

 ضرالال هأوتاوءسالهأ]ا_



 ىلاوملل و هقو

 نمو ) ن .هدالوأنه 3

 نهاىأ

 0 كلدك دوعسم

 نا ى وهدم
1 

 0ع + 1ناكو

 هللاو نهلهناو نيللوش

 نود ناكها ل الا لءلو

 وهو ةعيرشلا هنريتعاام

 تالا .هثما فانت ىلا
 اك يلوا ا
 مكيلا انلزنأ دقلو )اونا
 ءابلا مب ( تانيرم كانا

 22 وأوىرصإبو و ىزاع ١

 تاي آلا
 ةروسلا هدهىف تند ىتلا
 ٍداردلاَو ا

 5 ىناعم ف تحتو و

 نك 1 زاحو دودحلاو

 لصالا

 ضاق للا ف
 كك هءلوعنملا ىرع

 02 أرممق ايم
3 3 

 62 رخحتا|

0 

 5 ءاندهق موو

 ع .

 ا ماكح الا ىبه تذيب ل معد

 اها لءفلا لءحودودلاو

 دونر اانا

 ماا نيبدق هلثملا

 تك ما كاف وز » نس

 هر مو ا

0 
 ُُضس

 ىلإ م فاسو

 يع

 ا نع هللاىضر هن

 ه.طظعوام ) ةهظعومو ١

 و2 نم نالاو تالا
 امرك ذخأتالو ىلاءتدلوق
 اوبلطتل (اوغتتل) انزلا نع

 (ايندلاةويحلا ض ىع) كلدب

 الا ىلع نها اوت عا (ايندلاةوبِللا ض سعاوتتتل) كلذ ق أ مناف نصحعلا ىف نيغ 1-7

 مح رروفع نههاركا دعب نم سعيت نياك 1-_ هللاناذ نهه 5 ع نوماثلاع 0

 ءامالا نم نصمعلا ةدارا نال اذاىلعنا راثاو هنع ىهنملا عانتمأب 1 الا عاش هرا نك 1 |

 « مي> رروفغنههار ا 2 نمهللا ناف نمر نم وامدلاةاملا ص رءاوغتبتل 9 ,دانلاذاشلاك | أ

 نه هنع ىف اك هللا ىضر دوءسم نب | فوصم ىف ةاملو رهاظلل قفوالوالاو بانا هلوا٠ نما ىأ

 ءاركالا نالةرفغااىل !اةحاح الفك 1 ريعذه ركملانادملعد زال مخ رروغعن « بهل نوهار 5

 ٍ دقلو 8# صاصقا |هءلع بحواو لتقلا ءركملا للع م رح 1 تت اذلاب نن ا قاَح 3

  ماكحالا اهتنفتحذواو ةوسلاددهق ثايب 0 /١تاب الا ىنعي## تانيبم انآ مكللا ل

 تاحضاواهنالرسكلاب قالطا!ىفواذهىف صفح و ىئاسكلا وةزجو صاءنء|ًارقوهدودحلاو |
 آ دودخلاوماكحالا تذيب اه الوا نين ىتمع نيب نم ةيقتسملا لوقءلاوةمدقتملا_:كلااهقذصت

 2 لثمةسع ة هصقو َىا مكلبق نم لاثَع |نمالممو ىا هك ركلبق نم اولخ نذلان م ذاثمو

 د 35 , 0 0 م06 يطا 0 5
 0 فاس وب ١ ةصقك اهنافاهع ىلاعت للا ئكر رتل ع ذرصق ىو مهصصق ا

 | تناك قئاملا لواسنب ىبأنب هتلادبعف تازنانو رسفملالاقو 0 روم دا فلا أ
 ١[ ل ذكرامتاعن أتم رضلان زا لعامههركي ناكوةذاعهو ةكسمامهل لاق نان زاح 0

 نحن ىذلا مالا |اذهناةكسملةذاعمتلاق مالسالاءاجا!ف مهءاما نو رج ؤيةيلهاجلا فنولشب ١
 شك. ناودتمانراكتس ادشنا ريشا ل ب ونمولخالهبف

 ١ اعجرا امهل لاف راندب ى رخالا تءاحودربب تءاحن ست رالاىدحاناىورو هب 00

 1 لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ايناف ازلامرحو مالسالا ءاحدق لعفنالهتلاو انلاةف امزا

 ' ارد لع انضخم ندرأنا هلوةىءمى ءالعلا فاتخاو ةياآلا هته هتلإلزناو هنلا 2

 للا لزن اقدعدن نأانل نآ دقفار

 لع ىهنلايركت ةيآلا لو زب سس راد ىذااوهو كش لعدرو مالكلان حا

 | روصحال ءار كك الانال

 ' نانأ ثلاشلا اع اعوط عيطلاب .ىيتااف نصحملا ة 1

 ال نضحملا ةدارا طرشاعا قابلا هيفاطرش نكيملناو تدل |ةقص

 ادرتمل اذااماذ نصمملا دا را دنعالا

 ١ ندربملنا انزلاىلع نههارك١ رو الطرسفلا ةاسمزلو ندر 5 0

 | افنا عبارلا لوقلا نينمؤم مك 0 هؤم متتكنا نولعالا متنأو هلوقك نم ا

 اوهركتالوانصخحم ن نذر انا 0 الا نلاكنإو 0 هريدق 552 ع دش ب لإ هدو ا

 ' لاومأ نم ىأ 4 امدلا ةويخلا ضع اويلطتا ىأ 4# اون 9 3 ءاغبلا ل مكنات ا

 | ادب نم هللاز راف #9 انزلا ىلع ىنمي # نههركي نمو ف نهدالواعب يكس

 ا ةدهأرقا ذأ نسللان راكو 0 نكمل ىلع دزولاو تاه 0 ىفعل 3 7-6 روفع ن ,ريهازل ||

 ) لالخلان م ىأ 6 تانيبم تايآ م كل!انل زن ادقلو وو ىلا هل ودة# هللاون ,ياهللاو ٠ نها ]لاقذِي كل ا

 ا اهأ ميلاجم مكحلاح ع 0 كبة نم اولخ نيذلانم الثمو قه مارحلاو |

 / .ةظعومو #© © نيبدكملا» نه مهابق ناك نم 00 | مها فيوذت اذ 1 هو نويذكملا 1

 تت 2

 عسل( ,وفغ) نو و( رههارك ادعب نمهتلانا انا زلا ىلع ال ولا ع نهرب (نههركينمو)ن هدالو 0

 مالا و مار اولالخلاب تانيبم تايب مكس ىلا لي ريجانل زن أل وش ( تانيبمتايأ م كلاانل زنا دقلو) توملادعب (محر) زواوعم

 ومو ) نيرفاكلاو نينمؤملا نم
 مسا ١+

 ركقزما وضم نيذلاة فص( مكلبق نما اذخ نقل نمفامو) ثحاوفلاوانزل 8 نع ىهااو



 نولك انام لك ايماغرلا بهذلا ندعم نكلو 0 موف 5 شرمااب مو وهامو ار هال للفم اع مهيأ ايف مهاصو 6م 0 هلأ

 هق لبق هناكودصان ت تاعاقضرالاو تاوعسلا ىرب هللا فيضدنا م-مردأمو نوب رشيام برش

 لازغلا مدضعب .كسملاناف ه ممم تنأو مانالاقفتاناف 3

 مدنلا ةل زم نجحرلا ةرمض> ىف ىنا الان م لوالا لزنو لع و ىفوأ ةرسثعلا ىلو لاحو ىل> 0 5 ةلزعلاىلو لاغ

 يصل ااا جوني ردتلان رك ءهو لِيَ ر طاا 5 ؟وهيف مااا ةالصلاهم لع ىنلا امأ ناطا قلاع ريزولا

 لماعلا تشاخلا د ماعلا ||| ُهلاو ةريقدلاو ىد 7 21 رهاظو ةلز أ ىلو ىدل ع ها طابق نيلالز 1

 هناكفةروز رمح !!ىفو نزهشةنسا|ىقوةسجارش رد نيتناملا فاو ةلءالاو موءلاقديلع تفناكملا موي ل

 ةشرؤق ءاقيلا ع ند انو_-> (رونلا# 0-0 هتبقر كاكف قى ىمسف ةرث رمل هلأ م0 ه ريم - مومعلا هذه. هير نم 0

 باب مت ق اعمط و ةيدورعلا

 ضايرف حرسيا ةيرحلا |
 لعشو هءايبع عتقتف نجلا

 عبارلاو هاومو هؤاشيام
 مف مرثك أف قالا

 ريغملاعلاو رئاجلا ىخاقلا

 نال لماما و لماعلا

 لعشال ىذلاظعاولاو

 3 نا 0

 لك لغو لوذفلا هلا وق

 ثاضو لو_دعي هعفشالام

 ط4 هنع ىلا ءاهتلا ىذر 1 ا قكيورثك الاذنع بود والوهوتباتكلا ل0

 | اود ؤينادعب موملع قاشنالا ىل ا مهل بدن لقوث ااا امهةعمللا ذر سابعنبا غ نءوعبرلا !

 | لحيو ةاكزلانم مهمهس مماطعاو نيبتاكملا ةناعاب نيطسملا ةماعل ىعالبقو اوقتعيو

 ا اعدلوقهءلعلد وىرتشملاو نئاذلاك ةقدص هذ خيال هنالاننغ نكواول /

 0 علا ىلع ؟ ا ِي مكنايتف اوه ركالو## ةيدهاتلو ةقدص اهلوه ةريرب ثيدح 0

 | بئارضلا نهملع برضو ىبزلا ىلع نههركي را راو تسىبا نب هتلاديعا تناك ىف زلاىلع

 ما ب ندرانا# تازافإسو هب هيلع هللا لص هللاك وسر ىلا نهضعب 6

 أ ناو ا رتدالا زاود ةقدع ارو مر راي مل ىهن ا اطرش لء>ناو لود هنافءاركآلل |

 هنا ىلا مهتمريثكب هذف م ومملا ءاذ 1 لاق تناكملا تاناذا اعف ءالعلاكفاتخاو مهتل ا

 | نرد ذورع ناو رع لوق وهو كرتيملوأالا» كرت ءاوس ةبا :كلا عفن رو اقيقر توع
 ْ موةلاقو ليمأو ىلا هيلأو داتقو 2 زيرءلاديع نب رعلاقدبو تبا

 بءعاةااوىنازلاو قراسلانءأا رارحالا ءدالوالناكلام هللضفناو ارح ناك ةباتكلالامنم هيلع قبامءافو رتل

 د اا بحا م يأر ![فاحأو ىروتلاو كلان لاق هيو نسللاو ئدعلاو سواطو ءاطعلوقولا
 | تالوأ هعشو د>ودقو ءادالاب قاعم هقتعنال لالا ءاداب قّتعي ةدساف ةياتك هديع تناك

 | يل 2 ملام ل 1و :الءالة عدلا ةباتكلانال' مدا | ةراتكلا ياك دباكأو

 انزلاىأ 4 ءاغبلا لع ا ؟ماماىأ هي ركتايتفاوه كالو ىلاتداوتو © موجناءادأن 0

 | هجر لو لوا 0 هللادع نك لاق راح نء(مز)ةيآلا انصح ندر 3

 | ةياورىفو انصح ندرازا ءاغبلا ىلع م كاتو اوه ركتالومت لزتاذلاق اش انمشباف يهل
 ايهه ركب ناك ةيمأ هللاش ىر 0 2 اهل لاش ىبأ نب هللادرعل ةيراخنأ ىرتلا

 اننا كاشف او اوركتالو هللا ل زان مسوديلعمللا ىلصدتلا لوسرىل ١ كلذاتكشف انزل

 هللانا مال_سلاو ةالمصلا

 موش ندلا اذه رصنيل

 ةرخآلاىف ملقال-خال

 ىلع مكتايتف اوهركتالو)
 تسىبا نبال ناك (ءاغبلا

 هيمو كم و ةناةمراوح

 ع

 ةليتقو ىوراو ةرعو

 قفلاب ىنكيو تازنف مالسلاو ةالصلادللع هللال نر ل نهتم نان تكشف تئازشلا نهنلع ترض ءاعالا ىلع نيم

 هدبق اعاو انزلا ن 'رءاففمت م ني ندصم وهوا ةصاخ .ءاستالانزلاءا هلا وةمالاو دشلا نع 00

 اهنالو اهاركا هسعأ الواهركم ىمببال ءاثبال ةعيطملا ع5 نصحمملاةدارا عمالا ن وكيال ءاركألا نال طرشلا ؟
 ةفصلا كل" ىلع ىهللاعقوف بيس لع

 اوريحت الو( اوهرك الو ) لاقف مهلع مرحو و نع هللا مهاب و نهدالوأو نيس لبقل انزلا ىلع نيود

 اففمت ( انصحت ) ندرأ امدعب (ندرأنا) رودفلاو انزلالع (ءاذبلالع) مالو(



 هل ا لع تا ل76

 ,لاْ) هحو ىلع نيإسملل
 عفاشلادنعو باقرلا35و

 لاعت ها هلوقل ةاكرلا نه محيسن م 5و 23 2 0 ةناعاببوجو !ا4رسشع نماثلا:

 ١ لاخلاىف ءادالان 2 زعلانا عموعبال ق واطملا انالمر ةلاحلا ةياتكلا زا زاوحىل ما ال

 ْ ءادا ىلع ةردقو ةناما ب اريخ مف معن نأ 0 انادنع دد وبملا يف سلا ىفاك امص عنع
 طد ءاتتعل هللادجر ام_ نب

 اعبر ةباتكلا لدب نم

 بدزاادح و ىلعات دنعءادهو

 ادءالا ذآ دج ولا لوالاو

0 

 رهاظ هقعضوالام ليقو نيدلاف احالص ل 59 و اعوف سم هلم ىور ,دق 3كأ رتحالاب لاملا

 | هللالامنم مهوناآو زاوخلا 00 كددع ٠ نم م زايالق سعالا طرشوهو ىنعمو اطغذا

 0 1 1 ل د هلع ' مل ي ؟ انآىذاا ا عقبالك اوه
 | هلوت نا هلال ملا ل ضعإ بهذو دوادوبا دح 3 مهرد هيلع قبامدع تناكملا ايطب و> ءالوو حبص لآس

 : للا لأساذا اري ةيقرع ا تبناكين اديسلا ىلع بل احنا عأ مي 1 يعاوتازنو ىباف هداك نأ

 أ ءاطعلوق وهو بجيال هني 0 لقآ لع لأسناو هتف 3 لعوأ هت# لعكلذ || ىنتقم نق هعب نأ ثسكاا ذأ
 ا ١ ناكودماكن نا كلامنب س : لآ ني ريس نب دما نإ 0 ىوراملر امد نورعو جراوعلا ىفنوذأمو ةم ةمدخأ

 | ةردلاب ههرمضفىباف هاك هإلاقف رع ءاعدف ءاكشف رعىلانيريس قاظناذىباف لاملا ركل
 ع ِع "1

 ” ادد سامباىلا اعلا لهأ رثك [بهذوهبتاكف © اريخ مهيف مالع نا ف مهوماكفالتو

 ا اقاذرا زوحدقع هنال اا نيمحنو ىف لك اع ةباتكلا زو الو ل ىمعسإو

 أ أ

 ْ لصف لهم ىلع هيد 5 ىد ل رخأ نمل هيلع لاملا كلذ ل قافرالا 4 ةع نهو ديعلاب

 ىءمسق اوفلتخاو ةدحاو ةلاحو دحاو محن ىلا ةياكرلا ةفينح وأ زودحو د وصقملا

 كرت وةولخلا راثايةلزعلا

 ىف ناكلاو ةرشعلا

 ةرضلا ىحن وهف:ريشعلا

 رظن. وة:ريغلل سانا| طااخم

 8و ةرتعلان يينلا | لبقو ىروثلاو كلام لوقوه»و تكلا ىلع ةوق رعنبا لاف اريخ ىف ملعن ,ا هلأ 1 ,١
 ع 5 1 اناا /

 لودر ةفلذ وهف ةريعلاب ىمعطت ناديرثلاقال لاقلاَم كلأ لاق ىند مك هإ لاق ىس راد غلا ن نا_م اد ع نأ 0

 مح سوه ءاعهللا ىصدللا

 ل و هللا كح

 نعمهشو هللا 0
 ايندلاو هللا عم ماكتبو هللا

 ' ةنامأو اةدصلقو اريخ مهل متلعنا لاقللاملا هيدارأول لبق هبتاكي لو سانلا خاسوأ
 عنع النا بحاف ةنامالا عم باستك الا ديعلا ىف ريدا ناش روظأ ىكاجكلا لاو

 ' - ثالثلات [سوهلع هللا لص هللالوسرنا ةربرغى أ نعو اذكج ناك اذا ةيناكملا ند
 هللا ل بسيف دهاحملاو فاقءلادبرب ىذلاعك انا ىءادال هرب ىذلا بناكملا منوع هللا ىلع
 ىصلااماذ الاب القاعديعا | ةزكنأ ريكا قم لدفو داجلاو ىدنر 1 و

 قهارملا ىصلاةباتك ةفينح وبأ زوجو منال مهم ءاغتنالا نالام بات اتيك مصتالاف ن راح

 ل1 لعبت كاؤملل باطتحوم لد ىذلا هللا لامن م مهونآ وهف ىلاعتهلوةوا#

 ىفئاشلا لاق هدوةعاج وربي ز ب لإ و لعو نام علو وهو 11 ةةياتكلا لام. نم هماكم ن ءا د نا

 لهءلاو هدرا قوس
 ع
 لدعااو هتعاضب نساك

 هنازيم اذرلاو يضغلاىف

 ىنغلاورقفلاىؤ داصقلاو

 ءامحم ودع فم لاو هءاونع

 سايعنبا لاق واعوؤ سم مهضعب هاو ر وىل 0 ِ لوق هوهو 716 رلا ط# ل !.ةةط#امر ردقىف اوفاتحا م ا كالا 1 3 1 كا

 لاق ىفاشلا لاق هنو ءاشامدنع طحن أ هملع لب بد هإ سيل نورخ ل لاقو ثاثلاط# 0 نا 5

 سانا! ىف ناكوه هالوهنم
 هتباتكرخآ ن*مضوف مهردفلا نيثالثو هس ىلع هإ امالع رمل هللا دبع بتاك عفان ٍْ ا 0 هرهاوظب

 تبتاكاذا 0 نان اك ريبح ب كاهس 0 وملا 3 ؛ كلام --- ا 6 فالآ كيس ع
 0 هلع هلأ مه 5-- دقق

 ,رخآ نمدنع ل عجريف 7 :ناةئاع هم ودع لوا ند اش هانع عض مل هم 5-3 : 1 ١

 ع ا ريوس م 9

 مهونآ و هلوشدار لت و كا با مسا سوه مهضعب لاقو وبحاام 124 ان ار 3 7 منلع كن

 أ باقرلاىفوهلوةوهو تاضورفملا تاقدصلا نم ول هللاهلءجىذلا مهمه-ىأ هللالامنم || 6*3 ءا(مهوناو)ءافوو 7 ِء دمر هاو 3
 هللا هللا لام نه ) سائلا ةلخ
 | ىلع ا تح 0 لقو مسأ نيديذو هنا لوق 7-0 تتاكملا جعل ادأ | 1-2 اظعا (011 ١ ىذلا



 مروا 101 عت لدكد هند 8 نك يح نخيل كج ا اا ع ع تا

 الان .انيالاذكف هنذايالا مالا لح رلالع ىليال لحرلا اذلق ىلاوملاىلا ءامالاو ديبعلا وزن نام ءاءلوالاىلا ىنيالاوءاس

 هسفن نف كاط- فءشنملا 0[ ةفلاو اودهعلو ( نيذلا ففعتسالو ) امهمظتني مسالانال امنذابالا ةأرملا ل

 هللا مهينغي فر ةقفنلاو و لاند جهزت سيتا موم 1س 0 نودجيال) فا

 كعووا ُئارو دادناف 'لاملاةرعةتغ هللال ضف ىف ناذ ةكاتملا رم ةيوطخطلاوا طال
 ةعيشملاب طورشما نكلا ذي 5 هذهىف ىنغلا اويلطا * امل لع هلوقل ءانغالاب هللا نم

 هردش ىتح ( هلضف نم

 هيلع لاق ةقفنااو رهملا ىلع

6 

 ا 0 خالصلا

 مكنم عاطتسا نه بابشلا

 نضع هناف جوزيف ءايلا

 ا 0 ود ِ 3 -اوهللاو 0 مام نا هلضف نب 8 هللا مكنغي تو ةلمع منخ ناو ىلاعتهلوقل 1

 1 هيضتش :امىلع ردشو قزرلا طيس 1 يلع 0 هنرذق ىوش الذ زعرعل كعد :

 ا هناي_سأ 8 اخاَكَت نودحال نيذلا 3 ةوهشلاعقو ةفعااق دوجمأو 3 فقمتسلو 00 ١

 | 2 هلضفن م هللا مينغ ىتح 2 هدم نكفلا نادحولابو هبكتبام حاكنلاب داربنا زوجو ا

 | 6 لوشن اة نوف نذلاو يف هب نوجو أم اود

 | هنالوأ لاملاىدا اذاهّقتع هسفل ىلع ف5 نإ باتكلا نم اذك ىلع ك اتاك ركولمل

 اهصصفا مو وحن امم نوكيدف ضوعلانآل عج ىنععي 2 موأ هليح 6 1

 7 مهوماكف ال 82 راك ا دبع ركلا 0 تكلماع 2 |

 0 بداللدف سحالاو ص عل ى_م نيصتلا افااو هريسفلا 0 يضم لوعفموا ١

 1 ةنللا جاهحاو اهريغك بالف قافرالا ن صنت ةضوا عم ةناتكلا نال ءايعلارثكا 1

 جرفال نصحاو رصبل
 8 وصلاي هلعق عطتس ١ نمو

 فيك رظناف ءاحو هلدناف
 سحاف سعاوالا 5 تدار

 دعسو ةتنفلا نم مصعاعإل وأ

 دعوه و ةصخاملاةعئاوم نع

 نسما ماكتب مث ربل
 مارا نع ىنثملا نيدلل
 ءوسلاب ةرامالا سفنل اة زعب مْ

 32 ةوهشلا ىلا حومطلا نع

 ردش ناىلا لكلا نعزجما

 نوغد ندلاو ) رز هيلع

 رقف اونوكينا ىلاعت لاتف قرفتلاب و حاكتنلاب ىنثل ادعو هللانا مهضعب لاقو هلضف مهلا

 82000 ساوذةتلاو ة#هتءس نمالك هللا نْغياق رفشن ن ناولاقو هلضفنم هتلامهغي

 نذلا 000 !اعت هلوق #* قزرلانم هقلخ حلصالا_ع يأ 4 ميلع # دوحلاو

 ها نودخيال نيذلا+ارللو )1ع ةفنلا بلطل ىأ'« احاكن نودع
 ا تكلما# باتكلا 7-5 مهيلع عسو ىأ 6 هلضف, نم هللا هينغي ىتح 9 ةقفتلاو قاد- صلا نم هن

 نوبطي نيذلاكيلاملا ىأ | «معوبتاكف يلاعأ تكلماع ذه ةبناكملا نوبلطي ىأ «باتكلا نوذتب ناو
 ءادتبالابعوف سنبلة ةباتكلا ْ لاو هما 1 ءالوم لأس ىزعلادبعزب بطيوأل امالغنا ةيآلا هذه لوزنبيس
 ا نب رشع همم هلبهوو رايد ةثام ىلع . تطيوح هاك ة 5 مله ىلاعت هللا لزت اذ هملع

 | تبرخلاىف نيدح مو.لتةواهاداف ارانيد

 تمد ةياكملا ةيفكو ةناالا مك ناي قب
 كلذ ىدؤت امواعمالام ىمساو لاملا نم اذك ىلع كتب 5 امل ل>رلا لوشن أ كلْذَو

 اذاذ كلذديعلا ليقت ورح تناةكاذ تيد ذفاذك م < لكىفةمواعمموحنىف وان

 ٌ و لالا ءاداب قتعءاذاو ةياتكل ادد ياك قح انمار قتعلا املا كلذ مل اعل |

 نا ىلا لع كل ا ا

 ه رمال لعش تبودصنمو

 بدنال 0 ) مهوبتاكف)

 ىعد ىنئصتل ءافاا|تاخدو

 ةناكملاو تاتكلاوطرتقلا

 لوش ناوهوةماعملاو تاتعلاك

 فلا لع كتبناك ةكولمل
 ءانعمو قت ءاهاد 1 نات مَ 01

 زخعاذاو قتعااؤ 4 اتكلاىف اولصد نيدلا هلو هعيش و هأوهف لاملا نمهدب ىف لضف

 ءديسل وهف لاملا نمد قامو قرلاىلا هدربو هتباتك خشي نأ هالومل ناك لاملا ءاد 1 نع

 مسو ةيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هدو نع نا بيعش نب قر ,ح نءعئور ءامل ْ

 لاملب تيفو اذا ىنمقتعت
. 1 

 ناكسف لع كت داكو

 كم 1ع تدل :؟واكلذ 3
1 

 سصاالا هقالطال رهتم ريغو امهم ال الاح زوو ( عب ه0 اخواق ) قتلا ىلع د تشكو لاا 5

 مينغي تح ) عوزتالةعس( احاكذ نودجي ال نذلا انزلان ء( فقمت سداو) امهقازراب ( ملع)دبعلا ا رب (عس اوهتلاو)'
 نويلطيإ (باتكلا نون 1 نيذلاو) ب تناك .افهتاتكن أسهل مالغ ناك قرع ردا 2 . ا ل كا (هلضفن *مهللأ'

 مهوبناكف ب م كيبع ىف ( مكتاعأ تكلمام)ةبتاكملام 5



 اوكي نأ )هبل تودتم

 مهغي ) لاما نم ( ءارقف

 ةيافكلاب ( هلضف نم هللا

 عامجاب وا ةعانقلاو

 اوسقلا يدا ىفو 7 لا

 ع ع 2 حاكتلاب قزر

 دا 8695ز] ةئع هللا ىضر

 نم(هلضف نمدهللا مهغيعا كك

 هقزر

 يك موا مس 0 نماثلاءزحلا )

 لوملاو ولا ىلعب> وال دتسا واذا 2 نادبتسال ديعلاو اركاب راعشاو اهيلط ا

 لاينر أ ناك اركب ىئتاوأ ناكاركذ بزعلا وهو ماعج ىئاتيك مئايا بولقم ىباياو |

 اصلا دارملا ليقومها مهناشب ماقهالاو مهنيد ناصحانال نييكاصلا صيصختو

 ندع ال ىئءملاو حاكتلان مه أ

 طاهيش ءاصخخا نم ارتومو اينالا ضرار هلا ركب ءاجولاو اضيا عادلا نع هب ا

 او ءاسنلا ىنأيال ىذلاوهو اروصحواديسولاقف همرك ًاادعع هتلارك ذدق ىفا كل

 0س مههارباو ععرشو نسحلاو بدسملا نيبديع_س لاقديو ةشئاعو ةرار هه ىبأو ١

 ةآرملا تناكّنا كلام لاو اهسفقن جوز ل ءآرلا ناضأ | زوحو قدماو أ

 8 و ةسرلا "دا 0 تق لخلا حافسلا 0 | ئدعاع ىهنامل

 هل 2 ةاحللاحاكتلاب سحاالاب هيقعدف ةغلام هنعر رح لا دب عون نأتي ل | ةيدؤملا ةقفشلا ١

 دنعكالذو درو را ا وا لع لال هقول ماكاو ءانلوألل ناططلال ا

 مأتامكم ىقفاتنكن او « ىعأتن ناووكلا ىسكتت ناذ

 ن«نا ىسعامل در هلضفنم هللا مهنغي ءارقف اونوكينا 8 هقوقح مايقلاو حاكتلل

 اة دحوو حاكتلا ىلإ ةكقنا تفاثا ل يوسف هيلع فاسلاعاجأل نارعسإو بدو

 لاق لاق دوعم نبا نع 6( قر موصلاب هنورش 4 هتيها دحب "1 ناو جوذتي نا

 ْ كف جوزتلف ةءايلا كلم عاطتسا نه. باشلا رشعماي مس و هملع هللا لص هللال وسر

 5 ”.-اكتلا ةءالاءاجو هادف موصل هيلعف عطتسي مل نمو ج رفا نصحاو رصبال ضغا

 | لوسر لاق لاق راس نب لقعم نع # لسنلا عطق : ىذلاءاحولاب حاكتل ا ةوهش هعطقىف

 حرخا ةما.قلاموب متالا را دودولا اوجوزن' ماسو هيلعدتلا لص هللا

 0 هيلعهللا لص هللالوسرنإ ورعنب هتنادنع نع 4 6 ىناسنلاو دوادوبا

 معلا هيلعردات وهو 0 ١ ةسفن قوتنالنماما ةحلاصلا 2 رملا اهعاتم ريو عاتم

 ل لضفأ عاكتلا ىأرلا بامسسأ دنع و يفاشلا دنع حاكتلا نم | لدخلا ءداملل

 " ىلإ ىايالا جي وزتنا ىلع ليلد ةيآلاىفو حاكتلاىلا نمدشملو ءاسنلانم دعاوقلا
 ِء ِِء *

 , كانك لوقوهو تاداسلاىلا ءامالاو ديبعلا 2 ا نااك هن مهبطاخ هللان ال. ءال والا

 مع نب هللادبع ودوعسم نب هللادبعو ىلعو رق نع كلذىور مهدعب ن 2: ةياوصلا . نم رعلا

 دج 39 لاو كر راملا ن نب هللادبعو ىاَز والاو ىر و 00 اة مرر دبع نبا

 ءاكنلاف طرش ىلولان ا ىلع ليلدلاوالف ةفرش تناكناو اهسفن عود اهلزوحب

 لوالا هل سو هيلع هبا ىلص هللال وسر لاق ل او ىرعشالا أن 3 ىورام

 ؟أ لاقدنأ سو هيلع هللا ىلص 00 ءاعزع امهلو ىذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ

 و ' لدعسا ع 1 011 انلن ا اانا كاك لطاب اها الو ”نةازقل تمكت دارا

 اا ماورا» ىلاعتهلوقو 6# هلىلوال نم ىلو ناطلسلاف او>اشت نافاهحرف

 ةحوزلاو جوزلا قزر نيقزرلا عاقجاوه ليقو ةعانمتلاانه ىنألالق ه# هاضف نم هللا

 + ا رعد اونوكينالوش ىلاعتهللا دعوا خب ى علا ىغت ع ا عل
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 . ءطولا ىلعةردقا!ناواا وذا آوا | هيلع عاطااذا ىذلا ل رهظن هةوهشدلا مدعل او صا ىل

 روس م هنمواه راهظاك ةم زلات وص 01# ردح عامتذا كلذ نع نيه:ةلاغ

 الو © فصولا ةلالدب ءافتكا عما م ع دص و سنو لفطلاو ةيلع ءاا ىث

 تاذاهنأ مف مد عقمقتيل 5 نا نا نم _نيقحام رعبا ن :ياحراب نب 1

 هاتواعا متكاعاوبوت لبقو تاوهشلا ن عك فايس طيرفل هن ند

 1 0 5 د ككل ىلع ها هيلع مدقاخ 2 هنكل مالسالاب بحنا

59 
(١ 

 و
 ا لاهاي فرخزلاىفو نو فرط دباس اعلا 1 نيالا ةداعسب نوهت

 نولعاسكلاوو رعوبافةوواهحتفإ وة ةنالثلاق لصولاىف ء ءابا نالدثاادبانجرل

  0 1منيطاصلاو مكس ىنيالااو ٠ مكئاماو؟دابعن 7

5 

 اوه فاالاريذب نواب ءآ|تقة؟وو فا الا 6

1 

 سا اوقيطي, 1لقو رغصلان . ظ ه ريغ نم ةروعاا اوفرعإ ل لق 3 اهىلع اوعلطف عامجإ

 هل اهلحرب تثيرض تذماذإ : 7 ا تنمأ لد 14: نهب 4 نيفحام م-بل نماجوإ

 ةوهدش 4م اع باغت لحرلان ا لدشو كلذنع نيه و ا_يااكح لي. و اهلاخخ تو

 نيماعام هناعينأ هنع ىهع هلحال ىذا نا ىلع ه.هبتق نه ز نم نيفحام ل ىلاعتدلو
5 

 هللا صاوانأ ١ لَك و ةروسلا هده هذ هرو دملا باد هلا . هنعك هنو هداك سم ايف هتع

 اوان م حالفلاب دعوو رافغتسالاو ةيوتلاب نينمؤملا فدو كلذدلف هنم 5 ريصش ن؛

 طل لح ىلع اسعالاا نع(م) م« نووطشت م لفل نو“ :هؤاادأو# للاعت هلوق كلدف اورفغت 1

 ىلا بونال ىبا هللاوف م بر ىلا اووت لوقت [سو هيلع هلال هللاظوسر تأ ١

 مولا باوت تنا كنا ىلع بتو ىلر فعا بر لوش ساحل ىف 9

 ىلص هللال وسر لاق لاق كلام نب سنان ء(قز 0 نب نر هجرخ
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 م لاق ماسو هيلع هللا ص 2007 نا ةريزره كن 3 2 ةال

 ميالاعح # كتم لبا ل و» لجو نع هلوق # هيلعهللا بان امرغم نم سم
 م. وهو.ىتالاو ركذلا لع 3 دا

 صا:ةيآلاىف روك ذا مالا ةياآلا مكح ناب ك4 مكئاماو #9 ؟ديبع نه ه ىا هي ماب

 راو ءز(او 01 او) لاقف جاوز | مهلا سد دا نع تاوخالاوةوخالاو تانب !اونينبلا 2

 0-0( 0 ماخر ضرالا برش اا تناك ( نوهت. ز نه نيفدعام مب نهلج راينا

1 
 روهظلان م ةوهشلا ىدلل_ح مهعولب مدع وأ عالطالا ىءع روهظلا نم مم زيبعأ
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 ! لداوةنيز ولا. ناه ظا نع ىهنلا ند غلبا وهو لاحرلا ثا.م ترد كلذن اف لاؤخ

 | دحاول داكيال ذا 3 نو:هؤاادبا اه. هللاىلااوب وتو ق* توحلا عفرنم عنملا ىلع

 ا نبرضيالو وف ِ 6 0 ىطعالللا ةياوقطلا ليقو ةوهشاا دح اوخابن مل لو ءاسنلا

0 

 0| كلذ للعدقو ندم ا هلةيعاد كلذ ريصاو لاخخ 5 معتاذا ءا سل

 ا اوكا رودس هسعأىف مقا ولاريصقتالا نم عا 4 8 .ح هللا ىلا اويوتو» هريغو ىلا

او هسفقن طبض ناو اهماعا سمح ىلع فد د لا ردد ال باب لكف هيهاول 0
 1 كف اف دب مح

 أ هللا لص هللالوسرل د انكنأ لاق رغ,ننا نع مويلاىف ةسع.ةئام ىلاعتو كرا
 ا م ل

 | ضراىف هلضادقو هريعب ىلع طقس ع« دحان م هدسبع ةيوت حرفا هلل إس وهج هلع

 | عولط لبق بانن

 مكلاجر نم هل جوذال ن
 1 0 نيخلاصلاو مكئاسنو

 اة م ع تت ع و حد سس حصا ب هس ام تع هش حمم تحس هم خص

 زم من راوام ( نوني زن منيفخحام ) رهاظب 1 -ا (مبل) لاخلا لاخلا عر 2 ىرت

 تاذدعااو طل انما وت ك كك (نوودشت لل هؤملا هنأ) ربا كلاورئانصلا بو ذا عج م( اعيج هللا ىلا او

 ةيلع ىوقاذا نالفىلع رهظن

 تاذاهنا !.يفاهل اخ
 اساوسو ىلآا تود ىمع“ « ر

 هنا اعج هللاىلا اونوتو)
 اعابتا ىتاش هيا (نونمؤملا | ٠

 فذح دب اهليق ةئضلل |

 نينك اسلا ءاقتلال فاالا
 نالو ءاهلا مف ىلع هريغو

 ردقتلا ىف اغلا اهدعب

 ددللا ( نوفا كلت )|| ب
 ريصش و وهس نع واحال 3

 ناو هيهاونو هصاواىف |
 قيل | صواذاف دحلان
 كدا و ةبوتلاب اعيج |

 لكم اونا اذا حالقلا | <
 هادال] لأ, سانلا حوحا |

 ةجاحدلسيل هنا مهوتنم |
 8 الإ رهاظرو ةبوتان ىلا!

 ىفاشبال نامصعل انا ىلع لد

 ىنابالا اوصكنأو ) ناعالا |

 وعيا جن ئايالا (مش |
 ناك الحر هل جوزالنم ْ

 ا! | نك ارك ءاسضاقا/

 تباقف منايا هلصاو |

 نيريااىا (نيهلاصلاو) |

 اوحوز ىنعلاونينمؤملاوا
 م مكنم مأتنم

 هكابق هد رئاركلاو

 (مكئاماو كدابعنه) حالص

 مكيراوجو مكتالعنم ىا
 حاكدلا ذا بدنلل سعاللاو

 نبرضيالو )ةمرريغبءالؤه |
 اهمارذقا ( نوجد 1 1

 نإ ل 1 ىعإ نو

 د أد

 يحلو مكان ( مكمىنايالا

 مكقاماو )كي .ءن» نيطاصا!اوجوزو(ممابع نه نيملاصااو ) جاوزأمءا سيل نم مكاو>اوركذب لا



 ن نيناعأ 578 وا) هي مو. رجح رث رار لوان 4 رشثع نماثلا ءزجلا ) ظفالا اذه قلطم نال نا

 1 نااه دما لحالو عاما

 أمم عضاوملا هدهىللا رظنب
 وانك انصخ الذ وا انيمع ا ناك

 بيسملا نس تدعس لاق و

 3 5 ا
 اسافروا 6 م كدا

 روك ذلا : توحد ءامالا

 املا رظنلا تحابا اهنا
 ( ريغ نيءباتلا وا ) اهديعا

 وباو ديزبوىئاش بصنلاب
 لاخلاوا ءانثتسالا ىلع 1

 لدبلا ىلع رلاب مهريغو

 ككلفأ ( ةيفصولا ىل-ءوا

 ءاسنلا ىلاةح احلا( ةيرالا

 مكنوعبت نيذلا ,ملبق
 مكماعط لضفنم اوبيصيل

 اا ىلا مهل ةحاحالو

 نمش نوفرعي رعب ال هلل مال

 واءاوطص خو.ثوأ نه سعا

 كنغاوا ىدطا وأ ننلا

 | لوالاو بوبجناهنارثالا فو
 لاح (لاحرلانم ) دجولا
 سنحوه(,نيذلا لفطلاوا)

 5 ما هندا "انيذا 3

 ةدرجت# اهارتنأ اها لم
 ةيوج وألا 2 وأةيدومي

 نم (نء ا اتكلماموأ )
 ! (نيعباتلا ا زوجلا قدا

 (ةبمالاشمأ ريغ)ْن نهحاوزال

 ' كاجرلا / نم ) 1 لا

( 0 0 

 (اورهظيمنيذل ) ريخصلا ىنعي

 اوقيطي مل(ءاسنلا تاروعىلع
 ءاسزلا إل :ءاشنلا 12 2

 || (ءاسنلاتا

 0 تا 0 ل

 ١ يصح معلا... تح عمو مع نت حس كك

 ىورالببلاو ماعلا مي 000 نوهناعا تكلماموأ 5 0 كلذؤف ءانعللو نيا ءاسنلا |

 لح ر غلس ملاهسأ رد ع اذا بوت اهدلعو واه | ةيهوق ماك 2 ةملانى

 7 اعنا سأي كيلع سلدهنا مالسلاهيلع لاق اي , غلب مل اهيلحر تطءاذاو |

 كن رآلا ىلواريغ نيعباتلاوأ 0 اينف حلاك ةاراادبعو ءامالاامدارملا لقو كمالغو

 5 نوحوسمملاو مهلا خويشلا مهو ءاسنلا ىلا ةجاحلا ىلوا ىأ « لاجرلانم |
 نونرعالو مهماعط ل اضل نانا روع نذلا هللا ل ٍِ هو فال ىصللاو قرح ا

 , ذل او 3 لاخلا ىلع بىصللابريع ركبوباو صاع كالرقو ءاسنلا رومأن م 6 ا

 » ءاسنلا تك 21 روع لع اورهظرمل
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 ١ مدل ااه اعهنأ |

 1511 ةأرملل ”ردحلو كرو هلا نمامألا ةارملا كل ظدت نأ أ ةأرملل زوم

 ا راندا نواس وأ لاق ىلاعت هللا نآل رئاكلاو ًاةيمذلا د: ء اع ا

 قتلك ىددالا ل> رلانم ددبأ تناكف ندلاىف ة ةنينجأ اهنالو انانن نم تكلا
 نه درع نأ

 ملاعم ماذا نلخدي نأ باتكلا لهأ ءاسن عنع نأ حارا ن.ةديبعىبأىلاباطخلا |
 ) اكلماموأ وم ءا_نلا ةلج نم اهنال ةلسملا ةأرمال نثكتت نأ زوح اكزو< لقو

 لأ رظن ناو افيفع ناكاذا اهياع لوذدلا هلزومف ارا دع وه لق 7 نق

 ةلشئاع نع كلذ ىورب نآرقلا رهاظ وهو مرااك ةيكرلاو ةرسلا نيبامالا هتالوم
 ١ اعأ 4

| 0 4 6 2 5 0 5 7 

 هم وادق كعب ةماطاف ىلا ىنأ إو هلع هللا لص ىلا نإ تا ىورو هاس مأو ا

 + اهلجر هب تطغ اذاو اهيلجر غلبب مل اهسأر هبتمنق اذا بوث ةمطاف ىلعو || 5
 21 أب كنلع سيل هنأ لاق قلتاف سو هيلع هنناىلص هللا لوسر ا ل ارب
 ا( ]5 بفسملا ن دعس. لوق وهو 38 ينجالاكوه الكدر كمالغو د 0 ْ

 لص. ريغ“ىرق## لحرلا نم ةبرالا لوأ رءنيسباتاوأ 8 دسلانودءامالا ةيآلا ن

 : دال ن نمافمم .هفيرالا اذالانيعباتلل نتي زن دم ءانعمو ءاندتسالا ىنعع وه ليقوءا 9

 ب ارالاو ةيرالاونيعباتا تعن ىلع رحلاب ريغ ”ىرق

 لخةنم اوبيصيل موقلا نوعبت نيذلامه ةبرالا ىل

 ليقونيعلا قجالاوه سايعنءالاقو ءاسنلا ىف مهلةحاحالو كلذالا مهلةمهال ,هعامط

 ايفل هَ را اذ مهن

0 0 1 
 ىواري

 دا 1 هللا

 ١ ء«ثارعلقو نضخاو 9 50 مى ونوال و ه ءاسنلا ناشع عيطت تااازجا ىذلاوه ْ

 لا © تلاقاهع هللاىذر ةشئاعز ىع مر كولا وه لبقو هيروهشت تء هذ ىذلا مرهلا
!ٍ 

 ؟دالا ىلوأ ريغنم هنودعي اوناكو ثاخم إو هلع هللا ىلص ىنلا جا اوز أىلع لخد

 0 ة أما تعنيوهو هئاسن صضعب دنعوه»و امو يع هتاوسل لوسر 0

 راعي اب تريدأ ت ريدأاذاو عيراب | هللا لص ىنلا لاقف ن تاق 05 اقأ اذا

 | كلا وجر 2 ةياورفف دوادوأداز هوحاف ن ..كلع لذ دالانههام فر 5

 قت ىهف نكع عبرأ اهنطب ىفاها ناىأ عب راب تابقأدلو 0 كل لخدي
 نعتلاب اهل ةفص كلذو نيبناخلانم عبرالا نكماا فارطأ ناب دار اوان تلد
 الآ تار رع نع اوفتكي ل ىأ « ءاقكنلا تاز روع ىلع او رهظيمل نيذلا لفطلا ا

 كر نر ىري ناب سأيالف ايشءاسنلاولاجرلاسعأنم ن ولعاال و رغصلا نم مهعم



 5 ميت مم ]ع نهنم تاريقفلا ةصاخو اهشضدق رو

 اهنن' اك 0 ىلارظنلامرحاو جوزلاريغا لحال ةروعةر ظطاحأإ ندب لكناف ر 0 /١ىال 0

 نقاعالا وتس 4ك نبوي <> ىلعن :هرم نيرضلو# ةداهشلا لمح وةحلاءملاكةرورضل

 هررك © نهتز نيدسالو © 1 واو مصاعو و عفان أرقو

 دل نودوصقملا مهنا 7 نهنل وعبلالا 0 هلل كا نمهو ء ءادبالا هلل < نم نا !

 نوهتلوعب ءاآوأ نهئابآ وأ هركبجر فَلا ىح نهدي 6 كا او رظننا 1

 00 نويلع مهت اًادمةرثكل * نهتاوخاىنبوا ةناوخا بدأ نهناوخاوأ نهتلوءبءاثل و
 متاحا ردا ءاشالاقلؤا وازع دنع# اهنم رهظامالا## هلىدبتنا لحال نم اهمْضاَو

 نهئاناوا

 ةسام نع ةرفنلا نم 2 1 مهلبق نم م عقونةلقو 3 كو وجات

 نهو 5 1 8 نرسل لآ ا وا ارنا ل لاوخالاو

 والاخ مران وةصدن ءنج تنال تارفاكلاناذ تانمؤملا ند 3 نم اننال

 رظنلا ىنجالا ١ زوج 0 00 ناكاف 0 ىف باضحلا و متو

 ناف ةوهشوةنتف مخ ملاذا تارورضاان ماهوكو ةذاهشلا لمح لثم ةزورشا

 اهند نم هيد نأ أ رمال ردقلا اذه صخراعاو رصباا ضعء كلذ نمش ف

 ىأ#« نهرم + نرضياو# ةروءامدب راسو العلاف هفشكب سعؤتو ةروعب سيلفا

 كلدبن رتسياىأردصلاورحتااوهوبيجلامدوهىأ 5 © نرموح ىلع 0 نهعناقع نبق

 ءاسن هللا حرب تلاق ةشئاع نع (خإل نهرودصو نهطارقأو نهقانعأو نفر ْ

 نهطورم نققش نوب ويج ىلع نهرمألا نرش هللالزن أ امل لوالا تارحاهلا
 عردلاوه لّتو رازالاو» ل كتوناكوأ رخوأ فوضنمءاسكط رم[ اع ن0

 باجاللالو ةالصااىف اهفشك نهل محب مل ىتلا ةيفللا ىنعي ه« نهتيز ندبالو
 را املا نءضيال سايءنبا لاق 0 ,ماوءباالا#© نيفكلاو هجولا ادعام ىهو

 ع

 | نساحملا 0 فاض 2 قَد لع اهضاوم هلي نلاب دارملا] ف فو احر 35-9 اهراس قف

 ا اذه نا رهظالاوةرو وعل تسيلاهنزالا ن "افكلا و هج ولاوه ىدتسملاو هش زلاو ةيةلكلا

 | نا مراد نيتودبءاس أر اسوأ نولوعب ءابآ وأ ن نبا وأ نيجاوزالا ا
 | نور ,ظذيالو ةنطابلا ةئيزلا ىلا اورظن.نأ ءالؤهازو و 0 نماوخأ ىتوأ نهناوكا

 ادردجتالةأ رملاناذ نيب جر>اهرتس ىنةنامدقلاو نافكلاودحولاوهوهروهظ ىلعة|.+لاو ةداعاترحامالا(!منمرهظ

 .تاقرطلا ىف ىثملاىل
 تب ريض كا وق نم نءضيلو 4 رونلاةروس ١ )5 نار

 امهضواذا طئاخلا ىلع ىدس

 0 00 ةيلع

 0 ىرعصاو ىف 0 م

 اممو دم ةعساو نومويج تناك
 'داهلاوجامونذ رودص

 2 نادس

 1ك نا 00

 قف 1 اروندهر

 نومطغت ىح نهمادق نم

 2 6 اا ١

 ىأ ( نهتيز نيدمالو)
 نال ةنيؤلا مخاوم

6 3 5 8 07 

 0س ارلاو قاسلا رودصلاك

 0 يئالا اهوعر
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 وأ) لعب مح نهحاوزال

 موف لبو )ندع أ

 دقف( نول راف ازدادحالا

 (قرانأوأ) مراحم اوراص

 لفاوتلا مهيف ل-خديو

 اوراصدقف (نماوءبءاشاوا)

 نماوخاوا ) اضيا مرام

 ىبوا نماوخا ىوا
 مهيف لخديو (نهتاوخا

 مراحلا رئاس و لئاونلا
 مهريغو لاو الاوماعالاك

 يا( عانوا ) ةلالذ

 اهبامثنم (امنهرهظامالا )

 ا
 كي ثساسصلاو

 0 رم نيرضياو ) | هلأ ريغ هس هةحوز ندب عبج ىلا ر طش ن نأ جوزلل زوو ةيكرلاو رتل ل

 نهروخو نه ' دلعي |( هن هند 5 10 3 ْن 7 0 5 نما 3 ا * رف : 2 3 26 * ا لهأ نم تانم 0 :,متاسنوأ اهح ىلا رظنلا ك (نمويج ىلع) نهعانقنيخرإ[ ِ

 ا .؛نلاولا ) نم ءاوعلالا 7 كلذريغو حاش ا لمذا ) 1 دلال لاف ا هحز لأ 2 كلذند 0

 نمنهجاو زا ءاشا(نهتل وعب ءاشل .أو 0 نيللاوأ بسنلا ىف(نءانب ءاوأ) نهحاوز اء انآوأ(ن رومل وعل ءابآ و ا)نيلاوأبسنلا ىف( نإ

 ءاسن(ناسن وأ ) نيالا وأ ب بسنلا ىف(نمتاو>اىنبو 0 نياللاوأ ًاديسنلا ق( نا وخاىبوأ)ناللاوأ تسلا ق( نع .اوخاوأنه



 (مه>ورفاوظفحو) لحام

 ع ع ع
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 ذب نمرهط !ىأ( مهلىزأ)
 ع

 ا١اهفأ || | عا
 مهل - ا و سل
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 مهراصنأ ن ل واح تك

 قخنامو نبعالا هن كي ا 5

 اوقىعا ذا م لعق هديا

 5 ِِع
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00 
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 ع

 ةارملا ههت؛يزتام ةئيزلا
 000 م ع
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 اهوحنو ىلل !ىهوةشزلا

 ام دارملاف 00

 ه نرهظيال ىندملاو

 اهمض اود

 || راهيظالالاهعداوءاهراهظألا
 ع 5
 عزا اهعءضاومو امامعا

 ردصلاو قنعلاو نذالاو

 ةقالاو ءارذلاونادصتلا
 0م

 )جرفلاو نيءااظفح (كلذ)مارخلانع ( مه>ورفا طرا

 دجماي (لقو)رشلاو ريذلا
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 ١6 ةنأ 5 امهدقواهفكو
 رئاز كَ مدرك

 ةافرخ "ضفغلاديقوهقلطا ضءاا فال ا

 0 20 ا 5 7 . 20
 كن قحنال 0 نوعنصياع ريب هللا ناوؤغةسرلا نعدعبلنمديفامل رهطاو مهل عفنا © مهل زا أ

 1 الام ىلا ن رظن. الو ه# نه راصب | نم نضضغيت انمؤملل لقو# نوكسوةكرح لكفف هلم |

 ه« مه>ورف اوظفحمو 8* ىل !اعت هلوقو #ث دحاو بونىف ةأرملا رع ًارملا ىضفتالو |

 !ئ اديرب ةطنلا نالتاق ءجرفلا ل ظفح ىلع ا ضع مدق 0 نافو هنم |

 نمو لاحرلا ةيؤرو مارخلا نع )نه راصيأ 1 ( نففكي ( نضضغي تانمؤملا م(

 || ظفح ورصبااضغ 6 (كلذ) ندضعلاو نيقاسلاو ردصلاو مرا أ

 رثوببع 0 ودا "كا رببخ هللا ن نا) , مالا 4 ١ر2 نءاثلاءز زّلا) ن

 ردنا ةاشاكتنم تسلا: راك ورهناعات كار ع 3 14 هور نارك
 تا

 كلذ # اهرتسةصاخاهنه جورفلا ظفح لل قو ضيعب

 ا> للعاونوكللفاهب نودصًتن امو ,هراوج كي رحنو .هساوحرئاسلامعتساو ,هراصب اةلاجا

 دقو انزلا نع ظفحملاوا رتستلاب## نهجورف نظفحمو 88لاحرلا نم هملارظنا نه

 الضف ا ا و تاطدم الوه انزلادبرب رظناانالرخغلا
1 

 لد داو بوقف لدحر لا ل لحر را ىضش الو َّ ل ىلا 3 رأاالو لحرلاةروع

 ولاد هلا زلانع وهف جرفلا ظفغحن *ىه 2 قل قام لك ةيلاعلاو مأ لاق ل اال اع

 1 بك 68 نائع هيلع ريغا| رمصب عشال ىحار راتنسالا هندار ان

 6 ١

 ع 18 6-0 رظنلاسعأ نا لعةلالد هنف تق جرفلا ظفح نود رصبلا

 ىراوجلا كلذكو ناينادقأو نه ا و نهيدو نهروعثمىلا

 1 كلذ هلل ةحاحلا امفكو اهه> وهلا ر ,ظنلا زو ةيسنحالاو 0 0 تاضر ا

 رظنلاب سأبال

 3 1 اللا عال ارظحو هئم ىكتساام الا رظنلا عيبأن :

 | وع هنم ضار تح الا ىل اع ردقم د داكيالو شال ىوليلاو رو ,وسقلا كان

 1 أ 4 نومحمب ةياع ريب هللان نا © جر .ةلاظفحورصبلا شغىأ © مهلكنأ

 نوليحفيكو مهلا امذأَو مهلاوحاب |

 ىا 4 نيهحورف ناظفحو ندهراضبأ نم نضع تام ٌوملل 0 وع هلوق 5 3# |

 | دلو هلع لإ لك هللا لور انيغ تنك تلاذ هل -مأن ع ىود ن ,ل لحبالاع

 لاو تاجملاب انعأ مدعب كلذو ةيلع لخدف موتكم مم 8 مقأذا ث كر كك اتش ةنوعم |

 انفرعبالو انرصبسال ىع ًأسيلأ هللالوسر راب انلقف هنما مح | عسوهيلع هللا لصهللالوسر

 ةأوىدمرتلا ةحح 1 00 1 ناوامعفأ سوم 1 هللا لص هللال وسر لاو ا

 ةسزلاب دارأومر 6-5 د نيت ز#

 كاونذالا 5

 3 ظنلا ةمزلا نم دارلاو اماارظالا

 ىلا )
 نومتسياع ريبخ هللانا) مهلريخو (مهل) طا( ىذا)

 5 راوحو مهساوح 8 ,نوعنصي ف كو مهر املأ

7 

 نر رهظي ى || 3 ندسالوو ىلاعتهل وك #عدواد /

 طرقلاو مصحم لا ىف ٌّظ اوذلاَو لح رلاؤ باضخلاو لاخلا لثهةيقللا ا

 ىنح الل ز زود الف قنعلا دوال واه ايان

 لاخللاو راوسلاو لمدلاو حاشولاوةدالقلاو طرقلاو ليلك الل ىف

 حاشولاو جوامدلا (نمت ز)نرهظيالو(نيدبب الو) ماركا نع



 1 وا | ةؤرملالرت 1 6 م هع ىلا ع فوقولاو ءاطالاو راخالام مر

 مكيذ وهف 0 نرو ركناماو نا رعيف#م م اع نولمعتاع هاو ينمو مكيدلا

 تيناولاو 2[ كو طب رلاك © ةنوكسمريغ 1 اولخ دنا حانح مكلع سيل# هيلع

 سواملاو ةعئمالاءاوناو دربلاو رخل نم نانكتسالاكه# مكل# عاتتسا هي عاتم اهقإلإا

 ب هللاو# اهريغو 1 ىلا توبلاهلومشل قباسلا م كن ل ا 1 كلذو ةلماعإل

 مرو نوكي ام ىا *6 هراصبا نم اوضشنل

 لعدم 9 ثن نك بلط | راصنالا 0 1 ١ سابع نبا ن ناك زاح ارظتنم ا دمقو ١

 ىرخ ًاوادتلالوسر ع عنا ايلا ءآروجرخاذاذ ل رلاهيلا جرح خ ندا الو بالا

 ناك اذا هقش نم رظن الف باياا| ىلع فقواذاو معلا بلطتنا 0 11 لوقف كناكع

ٌ 
 سو هيلع هللا ىلص ىذ ردات نملجر علطا لاق دعس ن ل هس نع( قرلادود م بابل

 ١ ىبأنع(ق)رصبلا لح أن منذالا ل جاع كنيعىف ه,تتعطا رل ,ظب كان تاع مسوديلع ا

 9 :ىعا وش دا مال ل دقو مذا يغب موكا قص نملاقاسوا هيلعهتلا لص هللا ل وسر ناةريره

 تل 0 نمىأ م روامتناع هللاو ف حانح ىرخ اةسعلاقو جرح

 سل قررا رهظ ىلع ماشلاو ةنيدملاو ةكمنيب ىتلاتوببلاب فيكاولاق ناذئتسالاة با |

 ناذئتسا ريغب اهاوخد زو اهيف مهتعتمأ اووؤيواماااوؤأل ةلباسلل ةيثملا لزاما

 ىلاعت هلوق 0 نو 0 م نو ودمام !بهتلاوزف نادئتساريغب لوخدلا هلز زاح

 مهر راصب أ نم م أوضغي نيمؤبللا

 لق

 راع أوضغ ناك لبق دللا نظل لال اع ىَأ ب

' 

 ىلا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق ةديرب نع # كرصب فرصالاة ةأسفلا
 ىدم او 0 + اةيناثلا ما لولا كلا راق 00 8 طب ,ظذلا 3 لعل

. 

 0 نم اوضغي ) دمتي (نينمؤملالق)لاقف جرفلاو نيءااذغ فضه رأ |

 0 لف بابلاىلارضح اذاو لاوحالا كلت ىف مهيلع لوخدلا نوهركي تاحاحو

 هللا لست لور لا فهر تارا وو لحرب ىو وديلعةن لسد

 ١ كيلعناكام هن .ءتأةفف تدك 1 ب كملع علطا اسمان نا وللاق ىناسنلا ةياورقوا

 ا ذا واحد نأ مث *اىأ#«حانج م 51 را # ىلاعت هللا لزئاف ن 2 اساهيف

 ٌ تارا | ىطه توبا ان نأ لق كلة قس أ 7 ك1 ءاَم اهف ا نادئتسا ريغبىأ

 ١ مح ىهلدقو نادئتسا اهنف سيلف اهتعفنم وهو ءارشلاو عيبلل اهلخدي قاوسالاىف

 ١ كالذ فدل 1 نا : هروع كك ع اطيب ال الكل لمحاع ان 0 دسال انال امق نأ : 5 اسد لا توببلا

 ١م
 أ انع اوضني نأ اوسمأ اهناو كفن ]2 اع ضغلاب كل م لقوا
 ةرظن نع ميسو هيلع هللا لص هللال وسر امس لاق' رب ردح نع ( مر هياار ,ظنلا لحيالا

 | نينمؤك ل لِق 8 تاروع ىلع علطتو أ داسفل الخدم لحد 0 نود

 اع ملاءهنابنيبطاخملا دعو (ماعنولمتاع هيلاو) اريخ ىع او عشت اواةسرلا نعدعيلاو رودصلاةمالس ند ةيقاملرهط و ش 2

 (اولخدت ناحا انج رككلع كا ١ روتلاة رووا ةيعارتا ل 1 مباوطوسا« نورد رو

 ريع انوس)او 2 5 5 ١

 توببلا نم ىندتسا(ةن 1ك

 لع نادتسالا تحب .ى

 اهم نوكسع سل اماهلحاد

 تدب .او-وطيرلاو تاناخخاك

 ) مكل عاتم اهيف ( راجتلا

 ناكشنالع ةعفنحا أ

 ءاوباو دربلاو ردنا عرف

 ءارشثلاو علسلاو لاحرلا

 تايركخا ليبقو عيبلاو

 زدبتا عامملاو اف زربتي

 امو نودمام معا هللاوز

 ا دل دعو( نويتكت
 رودلاو تابرخانولخدي ١

 ةقرلا للم اوم ةيلاخلا

 نم اوضغي نينمؤملل لق)

 ضيعبتلل نم ) مهراصبا

 اع رصبلا صضعء دا رأاو

 ىلع 3 را_صتقالاو مرح

 ىلع اوموشنا ْن 000

00 

 مموم دبع توم ىفلوخدلا

 مكيلع سيل) لاقفقرطلا

 اوخدد نأ ) جرح (حانج
 اهيف سيل (ةثوكسم ريغان وم

 تانالشا لد 6 ل 7 نك اس

 ) مكل عاتماهف )كلذريغو

 نذالاو باوْلا نم 225 ) ملستلا ملسنلاو ونادئتسالا نم 0 0 550 لاق رلاو 7

 مالكلا هةاص٠ نموعا رك | نعمهراصبأ اوفكي ( مهر



 م لع ا ناكف نذاريغي لوحدلا وهورومدلاو ةيلهاجلا ةيحننم ( ملريخ) ملستلاوناذئتسالا 6 ( مكلذ)

 9 دن ّْ ام مديحو احابص 0-لا هكا هريعتس ار مشع نمل | تل لخد | ةيلهاجلا لهأ

 عم لجرلا باصأ اعرف
 ا كلر 01 ءاذئتسالاىا 9 كري لذ مح ءالاو لود هلذ ك١ ناف 0 0 5

 دحاو فاح هاما )َ 6

 دم لاق هير ع ان لخداذا مهنم لد رلان ناك ةلهاجلاةم< ن . وا هتعب اولخ دن 3
 | ىأ ( فورت مكلعل (
 الحرنا ىورو فالف هنأ سماعه ل | رلا تاصا امبرف ل ءاسم متديحو أ حابص را رع

 الك اهماع نذاتسأأ ىربغمداخ 0! الاقونل لاق ىلا ىلءنذ اتسأأ مال هيلع ىتاللاق ا مترعااه اوليعتواولغشتو

 ٌفوذح قءاتم# نورك دن مكلعا #9 نذأتسانلاقاللاق ةنايرع اهارتنا بنا لاق تلخد !١ ناذإ) ناذئتسالا بابىفدد
 اودحن ملناذؤه ركل صا وهاع اوامعتو اورك دن نا ةدارا اذهركل ليقوأ ا مكيلع لزناىا [] بوببلا ىف (اهيف اودجتمل

 مناملاناذمكا نذأينم ىنأي ىح# مك نذؤي ىتح اهواخدتالنإل كْند اييكادحا اهيف | الف)نينذآلا نم (ادحأ)
 فرصتانا عمةداعسانلا هيفخنام ىلعو لب طقف تاروعلا ىلع عالط مالا ع لوا ١ ( ل ى> اهولخدي

9 0 

18 

 ا 15 ناكوأ قرغوا قرح هبف ضرع اذاان ىثتساو زوظحم هنذا ريثب ريغاا كله

 عوجرلا « كل ىزا وهإ# اوحلالو هكاوعجراف اوءجرا مكل ليق ناو اهوحنو

 دقو تد>رف ىلنذؤي ف دلت كي د لا تلق كدتاق لاكي ك كرت ىل نذ 10ه

 مك ندا نم 0 8

 ادحأ اق اود مل تانيفا

 ةحاحاهيف مكلو اهلها نم
 نذابالا اهولخد ذاق

 "ف فرضتلا نآل ايلحأ

 نأ نم سال ريغلا كله
 مكل ليةناو) هاضرب نوكي.
 ناك اذا ىأ ( اوءحرا

 ةاولات مجريلف هانذؤيزف انالث كدحأ نذاتسا اذا اسوديلع هللاىبص هتلالوسر لق

 ةوشالدتلا وف بمكنب ىبالاقؤسوهيلع هللا لص ىنلا نم هععمدحأ مكتمأ ةنيب هيلع نيهقت

 ءعدتلا ىلص ىبننلانا رع تربخاف هعم تمّتف موقلا رغصا ا تكف موقلا رغصأالا كمم

 ءوحرلاب ناددتسا ثلاثلاو ةيماؤم ىناثلاو مالعا لوالا نسحلا لاق كلذ لو ٍإسو |

 بالا لبقتسي ملموق بابىنأ اذاطسو هيلع هللا ىلصهتلا لو سر ناك لاق رسسب نب هللا دبع نع # ظ

 كلذو كلعمالسلا مكلعم اللا لوشو رسيالاوأن ل 000 0

 هللا لوسرلاثلاقةرب مو "نع ود دوادوأ هحرخ | روتس ذئموباءاع نكي ودلال
 قاودالو ( اوعجسراف )
 ىن اونو نذالا قالطا

 اوفقثالو باحتلا ليهست

 باجامما ذه نالبا والا ىلع

 تاك 2س 8 ةفاركلا

 بحو ةهاركلا ىلاهئادال
 دوت 1 لك ءامنالا

 فئعب بايلا عرق نه اهيلا

 رادلا تداصب مح و

 كيبع ىلأنعو و كلذ ريدو

 راع ةأم

 عوحرلا ىأ ( مل ىزأ

 (مكلذ) رخؤمو مدقم لخدا
 ل : اذئتضالاو ءاستلا

 ا )ن و ص 5 كلما طصاو( ركل

 . 2 نذاريغب(اه را نةي(ادحأ) تولة( أ ودم مل ناف)ل 7 ربعي ضع ىل اع مكضعب لخ د,الفاوظءتن يل

 ةزا) عوجرلا(وه) سانلا باو ء أ للعاوهوقنالو ,(اوعج راذ)5و مودرن !(اوءجرام ك1 لق ن راو) لوخ دلاب(مكل 0 نذؤيَىَح)

 ١ ةودواد ير ًانذاهل كلذ ن ءاذل اوسرلا عم ءاسن دحأ ع اذا 0 هيلع هللا ىلص 8

 ىرعشالا ىسموه وأ لاقو سيث ناذتتسالامدقألا ومالسلا دقو ءاسنا لع م رسما عد اذا | ا

 : 0 نأ راسين ءاطعنع ىورام هيلع لدن م اغا ت تاوذىلع نذاتس ةغدحو

 لاقف تدبا | ىف اهعم ىنالحرلال لاقت عن لاقىا 1 لاقت توك هللا لإ اصدهللا لوسر لا

 هللا ل وسر لاقف اهمداخ ىنا لحرلا لاقف اهيلع نذأتسا ا هلع هللا لض هتلالوسر |

 0 رخأ اهيلعن ذأتسانلاقالل !او ةنانرع اهارن 3 نا اه ًالهيلع نذاتسا سو ةملع هللا ىلد

 / ريخ نادتتسالا لعن ىأ 3 مكلريخ كلذ 9 3 ىلاعت هلو قو ع ذ اك رع ًاظوأل قكلام

 ةلوت# اماوامعتت بدآآلا هذهىأ «نوركذت كلما ١ 92ندارينب رجمتلا نم ركبىلوأو
 اهلوخدىف مكل نذأيىأ 3 م ف تود ا ىفىأ هياهنف اودحنمل ن "أو 0 لح ونع

 .كاوحراف راف اوهحرا م قه لوخدلا ىف ىأ 4 5 نك ٌؤيى>اهو هلخ دي الف 9

 هالو 6 ريلف عحرا اولاَعف 3 0 اوه 2 تدلاقن راك اذ ذا عا

1 

 ' الوحأسانالن ناف مكل لصأو رهطأوه عوجرلاىأ * ل كزأوه إف امز :الم بابلا ىلع



 معمل و ٠ ةمرب نزئامزاز رناص>ح « اهقحىف ارذتعمناسحلاقو اعرك اقزروةرفغم تد- ءووبيط دتع هب 1

 ىدهلا ين ٠ ايصنم و 1 رونلاةروس اند سانلا -- 1 مرام 1 ريخ ةللح « لفاوغلا موملا نم ف

 ةلمقعع لضا وغلا ىلا ا < >> و ِ
 0 0 2 دوه. لالوق نم ملأ سلاوةذا صلاة لع ىسومو اهلها ن ٠ مده هك اعف سون أر.ةعبراب

 اا ا ١ ةعركلات إي آلاهذهب اهتعدتلا ىضرةشئاءواهدلو قاطناب<سوهءوثب, بهذ ىذلار سحق ا ا
 هللا بط دق ةيفيهم» لئاز ل تاذاابملا همم

 لك نم اهرهطو « ايبخ | نالخدبال اضياريدملاو رج "آلا نافامنو نكست ىتلا## مكو يب ديغان وم اولخدنالاونآ نذل

 نيذلاام أب )» لطابونبش ”ىغقلاسنآ ن هدمت سانئتسالا نم اونذأست « اوسنأتست ىتح #3 نذإبالا
 ريغانوس | واخدال ا ونمآ || سانكتسالانمواهانذ والو اهاوخددا ربل ههنا ف شكتسم لاول هلا امتاسم نذأتسملا نافءرمصإ
 ماو 5 ) مكتوم | س سن انسان ذأ خانم نذوب الثأ فنا 2  نذأت ا نات شامعتسالا فالخ وه ىذلا
 امونكسست الو .اموكلك ١ مكلع مالسلااواوقت ناب ه4 اهلها ىلع اوللستو » سنالانم ناسنا همككله اوفرعتا

 2 (اوسناست قح ) "كاع تك لخدأأ, ظ مالسلا لوقنا ميلستلا سو هديعتا سا

 نك نازعاو ذأتست مالسل هيلع ليرب> نأ اهنم اهريغ اا اهطعتمل ابن ل ءاشاب رصف تناك ةشئاع نإ
 هنأ رقدقو امهنع هللا ىضر 8 ١

 لكلا ىف لداشتسالاو

 اناقكتالاو مداعسسالا

 عد يسمو دور يكد

 أ اهمموهتحاروف ارى ا ىوروكتحوز هدهلاقو ا ةقرس ىقاهتروصب ىأ

 ( د . - - :- . - ااا
 قواه 0 موديلا لصةللا لو ةزاميعارك جوت لارا ل

 اء يقال أ نم لافتا | : . 0 0 0 : اهماوءاعسلا نماءارب تلو فاعألا ىفدعم يهو ىحولا هلع لزني ناكواهتب ىف نقدواهمو»
 21 فوشكم 1 رءاط م اعركاقزروةرفغم تدعووةبيط تقاخوإسو هيلعهللا لص هللا لوس رةفءاخو قيدصلا ةشا

 مك قلطيأ اولعتست ىتح

 0 كلذوالمأ لوخدلا

 0 وأ ةرييكش وأ

 لعاو 8 سنو ١ 3 معذب '

 لون نا ما لاو 5 اه

 ثالث لخدأ مكلع مالسلا
 الآ و هل نذأ ناذ “تام

 اق ق1 ناليقو عر
 ناذئتسالاف الا و مباسنلا

 هللالوسر ةيبيح قيدصلاّْ» ةقدصل اىنتثد>لوق ةشئاننع ثدحاذاقو رسس»ناكو.

 2 وس ريغان وس اولخدتالا ونمآ نيذلا امسي ىلاعتهل وقف ءامدلا ع نمةأربملاس وديلع للا لص

 ًاطتناوسأتت لوقو اونذأت 8 اعنا ناكواونذأتستىأ «اوسنأستىتح
 ١ ناذئتسالا ةئالاىف سانئتسالاورئاوتلاب تبنآ رقلانالرظن ةياورلاهذهىوبتاكلا نما

 ليقو لخاد ىبا هنذؤفناسناتيبلاق له رظنناوهو سنالا بلط سانئتسالا لبق
 ا كيلالحأ ا متو أ ةويستب ملكتي ناوه ليقو را تسنآ نموه

 ناذتتسالاد بالا ريغلا تيب لخدالهنا ةيآلا مكح نأ , اهلهاىلع اولستو 0

 مالس لخدأ لوقف ناذئتسالا مدش ليقف مدقق امرعأ ىف اوفاتخاو مالسلاو'

 مالس لوقيفمالسلا مده نورا الالاقومالسلا ليقناذئتسالا مدقت نمي. آلا ناك مكيلع

 ه. قدص كلزلالهأ اناكو | نبا فم ىف وه اذكو اونذأتستو اهلهاىلع اولست ىتح ةيآلا ريدقتو لخدأأ, أ يلع

 00 نم لود وام اغ ١ س ا هلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع تلخد لاق ليئح ندن 1 نع ىورودوءستا

 لجرلا ىلع ىنثأ اذاوكاذك | هج رخأ لخدأأ م لع مالس 00 عجرا يسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف نذأتسأ لوا

 ان 6 نش ةارملاو

 امهماع ه.قدص هلالهااناكو

 كلذك اههدعم#نملوشو

 ْ لوس اق 8 نم لحر 0 شارح ن.ىيرنعو ىذمرتلاودوادوبأ
 ١ همداخل سو هيلع ةلالع مالو لاقف .أ لاققتيبلاقوهو مو ةيلع هلال

 | كلذ لجرلا مهسف لخدأأ م كاع مالسلا لق هل لقف نادنتسالا 1 اذهمىلا جرخأ

 هللا ىلص هللا لوسر هل نذل دأأ م لع 0 لاقف عسو هيلع هللاىلص هللالوس رنه
 اليعسوا لاقىسومىبان هت ديعس ىلا نع (ق)دو 0 هح 0 يسوهيلع

 رم ىلعتنذأت 0 روعدم ٠ 1-2 فد أ اذار مال ساء تك

 11م الل 11 را دفشلسلا

 من داس اهلهأ ىلعاواستواوسنأت 2 و "1 عب 5: 5 ياق / 0 2 2و يغاتو سارا

1 

 مهضعإ لو دنع مهاهن مث

 لاَقف نذأ ربعل صعب لع
0 

 دمعت (اونمآ نيذلااسأو)
 نآرقلا قاس هيلع هللا ىل 1ص



 ءلا لوقنم مالسسلا هيلع ىمومو انظم كلها 1 دلع ل رب ار ةمبزاي ةءبرأىلاعت هللا ًاردقلاو
 23 ماظملا ئ آلا هذماهنع هللاىضر ة ةشئاعو اهدل و قاطناب اهنء هللا ىضرميسعو هيودب بهذ ىذلا رجب
 ئاوهلوسر ةلزتهواع راهظالالا كلذاموكئاوا 0 نيبو اهنيك رظناف ظناذ تافلاملا هذ رهدلادحو ىلع ولتملا زعمملا

 وثيخلاو) ءاسنلاو لاحرلا نم (نيئيبخلا) لاقت لوقلا نم (تاثيبحلا) هلآ ىلعو مسوهبلع هللا ىبص هلحم ةفانا ىلع
 وأ (نولوقب ام نوربم كئاوأ تابمطال نوبيطلاو نيببطلل تابيطااو) كلذكو لوقلا نم(تائيبخلا) نوطر عتب مهنم
 ىضر ةشئاءا ل ملا ىرحم _احمالكوه 0 تاب نهنوثيبللا لوب امم نؤربممهناو نيببطلا ىلا ةراشاكع ا

 نؤربم ماو تيبلا له أ ىلاةراشا نوكينأ زوو بيطلابو ةهازنلاىف اهلاح قباطيال لوقنه هبتيهرامو اهنع
 «ثاملاو ثابللا ن>و 0 الا 00 ا ,حا) تاثيبخلايداربنا 00

 ثنطلالهأ د

 فتأت_م ( ةرفشم " 0
 فزرو ( ربح دز تا

 نبا لخدو ةنجلاىف (ميرك

 ىلع امهنع هللا ىذر سابع

 قرابع هللائذر ةفثقان

 نم ةف/اخ ىهو اهضرع

 لاقف ىللاعت هللا ىلع مودقلا

 نيمدقتال كنال ىناذمال

 مرك قذرو ةرفغم ىلعالا

 اهيلع ىشنف ةيآلا التو

 ةشئاع تلاقو التاع احرف

 1 ىلاعت هللا ىخر

 الساق طعألا# اهل

 اثدداو نيثيمحلا ت تائيبللاؤطةلاعال مواظملل لاظلا نم عد هناش اذهناك نمو هلدع |

 ركعلابو ثامللا ن>وزتي ثئابخنا ىأ#و تاببطال نوببطلاو نيسطال تاببطلاو تاثيبحلل

 /وهيلعمتلا لص ىنلا ت تيب لها ىنمي كن وا هلوق ىلع ليل دلاكن وكف برطا لها كاذكو
 ظ وذ ن 5مل قدصولذا ه6 نولوشاممن ربه مهعهللا ىضر ناوفصوةشئاعولوسرلاو م

 دطلا ىلاةراشالاو لاوقالا نم تايمطل او تاثيسخلا لق واهيلع ررشملو مالأس لاهيلع

 1 وأرى ا تاتي او نيشبحلاو أ أمهيفنواوقامنوأربمىانيكف اللنولوش قريمكلاو

 ب , هللاأريدقاو ةنجلا ىنءي # ميرك قزرو ةرفغم مهل 8# مهلوق لثم اولوشنا

 07 |نءنيئيبخلالوقلاو تاملكلا تائيبملا ىنمم نيرسفلارثك أ لاقنيئيبخلل تا ايبا
 اوقلا نمىأ 6 تاببطلاو# لولا نم## تائيبخلل ف سانا! نم ىا# نوث لاول هلثمو

 5 0 لي ال لوةلان م بيطلاوسانلان هثديخلابالاقءليال لوقل لوقت لان مد ثيل انادي لا ىعءمو

 11 لا بيطاجلا فاض. ةةسطام ال لوقلان مثديقلا 5 قدليال 01 وسانلان 0 بيطلاب |

 0 5 و ءاسنلاو ل ااحرلان مث االا ثياب ماكتال» هانم لقا 0 تاكو دلو وءانثلا ن

 ل

 هى

 دماذهو ءاسنلاو لاجرلا نم برطا الا لوقا نم برطلإ ملكتبالو ةشئاءاوقذق نيذال ١
 را نم نيثيبخللءاسنل | نم تائيبماة الا ىنعم ليقواهل 3 رهاطلاب امورب نذل |

 .دلاف نيكاشلا,و قفانملا ف أ نن هللادبعلاثمأءاسنل | نم تاثيبلل ناحل نم رسل ْ قي روسي ليدح غر

 ع قا سلو را هللا اهبط ةشئاعدب رب # تاي ا وويظا: نيش راشد متايبطلاو أل الما اهدع منيح هتحار

 ىو زي نأ .مالسلاو 1 واوقناموإف نوهزتم عنا ظفاب هللا امهر 5 ناوعصو ةشئاع ىندي# نوريم كك اوأإسو ا ١
 و ةقرشنل اس4 ميرك قزرو# مون ذلوفعىأ ع هه رفع ء كفذالا بام قع ا

 | جوزتامو اركب ىنجوزتو

 را 2 ىدب ىف هت ظ الل[ دتؤوح دقلو ىتدب ىف ربقو ىر ,ح ىف 1 مالا ااو ةذالصلا هلعىفونوى ريغ اركن

 نمىردع لزنو ههلدصو هتفيلخ ةنبا انأ و هفاكىف ا ولا هيلع ليم

 تاثيشلل» اسنلاو لاحرلا نم( نوثيبلخاو) دلت لتم,لاش وءاسنلاو لاجرلا نء(نيئثيبخأل) لءفلاولوقلا نم (تاثيبخلا)اضيأ

 لانك 1 حى تضاح ىلا ةدع الاس هك 5 0 دك ءاسنلا“ نم تاثييخل الا و 4 قيلت م 0 نوع لب ,لءفااولوقلا

 واللاءاستلا٠ نم تائيرخلل هءاححأ اوىب ْئ هللا دبع لابحرلا نمنوثيبلاوديشت تاع نناسح وهيا اذ 1س هللا ددعلاحرلا

 ولاج .رلا نم 0 0 قل ميل 0 ولاجرلا 4 2« وغلا نم 00 0 3 0

 | ناوفصو نك وأ) بشتة شا ب تاسطلل سو هيلع 0 ل 03 يرش دي 5

 د لجرلا ىلع ىنث ًاذالوقب ةنجلا ف(مرك 8 امندلا ىف مهب ونذل (ةرفغم مهل )ةيرفا نم مولع (نولوشب

 ميل ل للا

 5 ف ؛



 (تانمؤملا) روهالانيرحيمل نهنال ركمالو ءاسهد نييف سيل ىتاللا بولقلا تابقثلا رودصلا تاهلسلا ( تالفان
 ريعلاذا تانمؤملا عبج نه ليقو مالسلاو ةالصلا هيلع هحلوذا :زه امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هب ناعالاب

 ىنلا ءاسن نم ةدحاو فدَف نم نال عجاعاو اهدح واهنع هللا ىذر ةكئان تديدأ ليقو بيسلاصوص#ء ال ظفللا م

 مدعو نيرادلا فنينوءلمةفذقلا لج (مظعباذع مهاوةرخ الاوامدلا ف اوك ١ نهفذق هناكف مالسلاوةالصلا

 نوبدمي ( مملع دهشت موب) (رونلاةروس ١ ىف لماعلاو اورو نا ةرخآلا ىف ميظعلا با

 مهتملأ) 0 ةزج ءايلابو

 58 ع مهلجرأو مهدبأو

 اع 1 ( نولمعي اوناك |
 لماعلاو اوتموأ اوكفأ |

 مهيد هللا مقوي دئمو:) ىف 1

 نيدالذفص بصنلاب (قل

 | لوس نا ا 35 8 وسربو هلل 6# تانم وابن ,ةذقاع#ك تالفاغاا

 | مهاوإل نمفا ونعطال «ةرخ ًالاوايندلا ىفاونعا 3 ىبا نباكنينمؤملاو مالسلاو ةالصلاهيلع

 ١ جاوزافذقنع ص لمعلا و بت. ملام فذاق لكم كح وه ىل قو م. ون ذ ماما ميظع باذع

 نأ رقلاتاد.عو تشتفواوهلةبوتالام,مءهللا ىضر سابعنء لاق كلذلو و وديلعدتلا لصف

 | ىنممنم مهاىفامفرظ # ,لعدهشتم و فاعلا ىعر ةشئاع كفاىف لزنام ظاغادحتل

 ١ ممتتسلا# لصفلاومدقتلءاءلا,ىلاكلاوةزجأر قو « فوصومههنال باذعالال:رارقتس |
 روهظب وا مهرايتخ ا ريغب اهايا هللا قاطن اباه نوفرتعي 3 نوامعلا وناك اع .مهلج راو ميش

 قمهتسملا هءاز ح# قا مهنبدهللا مهيف وذم وبوإو باذعا لي وهاد ص كلذ ىف وابماعد راثآ
 ظ هكراشيال هتيهولارهاظلا هتاذب تباثلا## نيبملا ق1 اوهدتلا ناو سمالام يتب اعمل ن ولو

 ا رهاظلا لداعا|ىا نيبلا قا وذوا هاوس باقءلاو باوثاا ىلع ردشالو هريغكلذف

 قا ىنعمو ءازلا وهو
 ًارقو هلهأ ,هىذلاتباثلا
 ةءارقك ةفص عفرلاب دهاحم

 زوحب بصنلا ةءارق ىلعو
 هللافصو قحلا نوكي نأ |

 جدملا ىلع بصاش ناب

 | ماقال رع عشا ىقلاىه ةسدافلا٠ عافانا ع نع ىأ# تالفاغلاإ

 03 وسل © اناشوال تاما 7 و تانم وألا هاهنع هللاىضر ةشئاعتناككلذكو

 | 58 م رانلاب 5 ةرخ ”الاىفو أ #0 رح" الاو #9 دحلاب # ا امدلاو 00 اوبذعىأ

 ْ اق لاق ف.صخ ع نع ىورو ى فا دلا لولس نب ىبأنب هتلادبع قحف اذهو # مظع

 ا اودأو ةشئاعل كاذ لاق ةرخالاو امندلاىف هللادنعلي ةنم وه فدق نم ريزخ نك !

 | ةأرمافذةنموةبوتكلذىف سيل تانمؤملا رئاس نود ةصاخ !سوديلع هلا ىلص ىنلا
 ْ 0 لمد اوبان هلوقىلا تانصحملنوهرب نيذلاو أرقمثةب وت هلدتلا لءج دقفةنمؤم

 كرمال امويلعدوشت موو كدب لل اضيأةبوتمهل لب لق وذبوت كَ اوال لعب موةبوت

 | رك ةءاوقالا ىلع م 2 هنأ ىورب مهاجر أ 0 3« رههاوفأ للعم م نا لقا :

 | 7 دئموب نواس اوناك اع 00 هلوقوهو امدلا تاعاع لختالاو ىسال

 ام ىلع كان نولخيو 9" لدءلا ماسح ليقو بجاولا مهءاز زحىأ قالا مهند

 ةيقح مهل 2 ةاكذه لق ىش لكدو>و 0 ردش ىلا 0 ب نيب

 ا ّق كشيناك لولسن ىبأ سب 00 م تل ص مد 0 ناك

 هللانا) كلذدنع (نوليو)

 عافترال ( نيبلا قالوه
 ال[ لوصح و لوكتشلا

 هللا ظلغي ملو ىرورضلا
 ,أ رقلاىف ىلات

 كفا ىفهظراغت ىصاعملا نم

 زح وافاءع هللاىذر ةشئاع

 لصفو عيشأو كلذ

 ركو دك اذ لجأو

 تب 00 آلا 00

 كن أو 0 0 اذهردشلا ا ؟ضاخ نه مالا هتنوت تلقد م 0 امنذ 2ك

 (ةرخ آلاو) دلخلاب (انيندلاف) لا 0 ةشئاعىنءيهللاديح وب تاقدصملا (تانمؤا ا )تئاشماثذ لا نء ( تالفاغ

 ةمام هلا و وهو (مون) هن 0 ًاوىأ نس هللادم .عىئءياس :رلا ىف نوكيامدشأ ديت قلو ( ىبأ نبمتلادبع نهر

 ةمايقلاءوو(ذئموب) امدلاىف )ن ولمجبا وناكاع مهلجرأو مهديأو) اولاقاع ( تنل ًازدءاصأو ىب أن هللا دبع ىلع( ىيلعده

 مقل زن و (نيبملا قل اوه)امدلا ىف هللا لاقام نأ ىنعي( هللانأ نولعيو )لدعلابمهلاعأءازج هللا مهرف وب( قا مهيد هللا مق



 00 اد دا( ند 020 / مهص د اومهراخل“ 0ع 00 ا ا ,و لوفي نيماثلا

 ارا اسئلاف ( ةسسلاو) نيدلاف ( م - للك لو لالا 5 رصقبالوأ ةيلالا نم لاعتفا فاحاذا

 تسلا ىلا اوتسحم النا ىلع اوفلحمال َْىءأ ) هللا 1 قنر ,حاهملاو نيك اسملاوىرقلا ىلوأ) ةيلالا٠ نك ناكنا اونؤيال

 2-0 0 و 32---- 6 ا - 0 ا رع ن «.ماثل| ءزلا ١ ق و اورصةالوأ ناسحالل

 2 ودرب اوفعلو ) اهوفرتقا

 او لزتملاولأ الوب ىر 00100 1 نم ,ملاعت 50 :ام : 2 321 و
 3 ىلا ضاىسعالا معصلاو

 5 0 2 اهملاءارقف نم ناكودتل اخ نب اناكودعب عطسم ىلع قفنبال نا فاح دقو هنع هللا ىخر اعلا 5 6 ١
 ديك | 1 10 لعلب دقو للا هك ةعسلاو ف ندلاف 3 مكم لضفلاولوا هه ! 0 0 و

 | اللالا ىلع ءاتلاب 'ىرقو اوتؤينا ىفوا اوتؤيال نا ىلع < اوتوي نا©هنعهللاىضر || 20* ن*“ وضوحلو
 نأ رهن أ

 أ 5 دحاو فوصوأتافص هللا لسسف ب رحاهملاو نيل انما ف ,ملاىلوا 0 ّّ رع َ 1 آلا (

 لب 06 غلبا ن وكف اهماق» تىقا تافوصوملوأ أ كلذكن ,اكنمف مالكلانال اهل نيءماح 3 1 ولعفيلف (مكل
 ليا ةني نان وينال أف هنعضامغالاب « اوحفص كو وزي منه ط رف ام## اوفعيل و #8 دوصقملا ا 2 ١ رت 2 2 اعش 3
 5 : ر هلل هااضصطح

 اكعم 4 محد روف هتلاوإل مك ءاساد «رم ىف !| مكتاسحاو مكسفص و ؟وفعمىل ا ومع ر 0

 2 الب لاف ركب ىلا ىل ع 0 قو مالسلاو ةالصل |هيلع هناىكور دقالخاب اوملعف هنر 0 اوداتف ) عمن 5 هللان 0 و

 تاز“ اوجراو اورفعاو

 قيدصلا ركب ىبأ نأش ىف
 فئافعلا # تانصخلا ن نوهر ' نيذلا نا هه هتقفن 00 | محو

 امرا ل مو حلا ىفاعب ىأ م .لع هي مكلا وقال ىأ عيعسهللاو

 قيدصلا ناك ل ىنعي د "تا ما م ههلأ ىهوذنلالا نمفاحالو

 ّض

 فاح نليح 2 هللاىذر

 نا حسم ىلع قفشالنا ِإ 5
 ناكو |سطسم ىنمي هك هللا ل نر ,حاهملاو 0 نيك" اسما وىبرقلا ىل ا ا ا ّى هضوخن هتلاخ

 ادع تال اندلع قفنال د ةيدصلاركبىبأ ةلاخنباايردبارجاهم || انكسمناكو اهنع هللاىذر
3 12 

7 5 
 ركاب بطاذ 6# نورنا الف ةشئاع سم ىف جلت سم ضوحخ نعىأ 6# اوسفصيلواوفمبلو ه9 |

 داى 0 وةيلع هللا ىلص هللالوسر اهأ رئاط 3 محن , روفغءهللاو مكهللار عل لأ أت

 1 ]انوديلع قس نآأك دا ل روىلهللارفغي نا حالنا ىلب لاقركي |

 اهأرق اكو ارح اهمايرد

 !-سو هيلع هللاىلص ىنلا

 2 لاا (١ رك لع

 3 ةي الا ىف روك ذملا لضفلان ال قيدصلا ركبه أ ل ا ىلعةلدأ ةي آلاف قواد اهنعاهع لا
 ىلادرو ىل هللارفغي نا

 نذلا نا ) هتقفن حابس زا نوبحنالا هوفر ل اناا كون عا ظفاب هركذو يملا انكر لات ركاذ |
 5 ىحرو ىبرقلاىوذ نم ىذالا] |عح>اهنأ اهنمدتيب سو هاش عواع ل علياذهو كلا رقع لا (تاسانول

 ٍ قلق ىلاعت 6 بقتلا داهح هنال د اهملا ل نك ادهوهيلع هقفش ن ناك اعدم اع 9

 ةصيلواوقءيلو ركبىأ قد ىف لاقو مثصاو 020 سوديلع هللاىلص هللال وسر
 7 اافو قالخالا عج فاسوميلع هلل اص هللالوسرل ناننا ىان ناك ركأنأ نالدن
 زعرفكيو ريخوه ىذلا تأيلفاهنم اريخ اهريغ ىأرف نيع ىلع فاح نم ناىلعلئاد

 ا هىذلا ت ايلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيكىل لع فاح ن , عيا ثيدحلا هنمو هع

 0 تانصخلا ن نومرب « نذلان را 88 ىلاعت هلوق ع هنبع نع رفكلو ريخ

 نأشىف لزن مث كلا عاب ركب
 4 5 .٠

 ذا ناحل ناحا ركب ن١

 ليقلدحا رثكذ هد ىلع قفنال

 00-- ًأفاوضاخام

 لافف ١ |امطسم

 .تالفاغلا ) اونؤيالنا (ىبرقلاىلوأاونؤينأ) لاملاب(ةعسلاو )لذبلاب( مكتم لضفلاو وأ فاح نأ :ءال( ل اةأيالو)

 ل اليس ؤنيرجاهلار)اكس نكن (نك اسملاو) 4 كا طم ناكو هبا رةلاىوذ ىل اعا 3 وأ ا وطءبال أ

 ارد نأ رك كا تالا م كل هللا رفغي نا هال ألا زواحمت 0 مصل واو 5 (اوفعبل و أ رجاهمن 'ناكو هللا ةعاط

 533 5 تلز رن امدعب مهلا ن هلع وهتارقبف طا افقفبر ل لب كو , ألاقف بان نا( محار ,لز واع م( روفغهللاو)

 ”أر: " !(تال ا)انزلان ( (نومر نيذلانا ( لاق ناوفصو ةشئاح أ قاؤضاخ ننذلا ماع ًاوهأن ب هللادبع ن أشق



 0 2 الاوز دلك فاو ىبأن باسو هب هيلع هللا لص ىنلابرضدقاو دهلاب ) ايندلا ىف مي لا بس

 بج نم ةبحم لع دق هنا ىأ نولال من :أو ) رودصلا رئارسو رومالا نطاوب 25 ا نا اهدعو

 ىدح دا املا كرتن 0ك باذعلا كلا لعل ) هتجرو مكملعهللا لضفالواو)اماع 4 .ةاعموهو ةعا

 فوذقملا ةءارب رهظأث يح / رونااةر وك (فُو هر هللاناو) م 4ل هما رح عب وتلاو لعةنملا ىف ةغلابم با

 | رئايضلاىفام « رعيمللا و كلذريغىلاريعسلاو دحلابه#ةرخآآلاو امندلا ىف ميا! باذع مل

 9 درا 0 بقاعي 32 ورهاظا اهيلعل دام ىلعاين دلا ىف وبقاعف## نومبعتال متنا ١»

 ركد « هتجرو مكيلعدللا لضفالو وو ةعاشالا بح نم .

 ري 5< هلوق فطعاذل و ةع رجلا ع

 تاوطخ وعشال اونمآ نذلااهمااي #9 ةسع 6 د هنع ىنغتسهوهو باومحلا 2

 امنوكسب ةزجو ركبواو ورعوباو ىزلاو عفان ازهو « ةعحلافلا ةعاشال 6 ناطرشلا

 ةلءا نام # ركتملاو ءاشفللاب سي هنافناطيشلات تاوطخ عبتن ع نمو 8 ءاطلا عفب ”ىرقو
 هللالضف الولو ٍظ عرشلا هركتاام ركمملاو هعق طرفاام ءاشسفلاو هعابتانع ىهتلا

 هاك زام## اهلةرفكملا دودحلا عرشو بونذلل ةيحاملا ةبوتلا قيفوتن ه«هتجر ورك

 ةي.آلا ليو ناوفطوةشئابباوتما ل ١١ دارملاو ةشئاع فدك ء اشر ةيآلالبق
 هذه كح ىف لخادوهف دح أ ىلع راراطتوأ ةشحافلا عيشتنا بح نم لكف مومعلا ىلع

 دحلا ىنمي # ايدلايف ملأ باذعرهل ف 06 اونمآ نيذلاب دارملاو ةي 2

 مهذكىأ 4 5 هللاو 96 راثلا مهلةرخ ةلافد ىأ © ةرخآلاو © هلمنىلع مدلاو

 ىفام مب انعم لبقو ب نولعتال مثأو © هللاطغم نم هيفاوضاخامو ةشئاع ةءاربو

 لضفال ولو 9 كلذ نولعلال متو كلذ ىلع هيزاف ةشحافلا عشت نأ بح نم بلقا

 دير شايعننا لاق ةيودقتلال م مكيلع هماناالواىأ « هتجرو ميك هللا

 ىلاعت هلوق # * ميحر فّؤر هللا ناو #© ةنجو تبان نن ناسحو
 عش نمو # كلاسمو هراث آىأ «ناطيش ةل[تاوطخ اوعبتتالاونمآ نيذلا 6

 لكو لاعفالاو لاوقالا نم حئابقلابىأ هر كو ءاعسقلاب ساندرا ناطشلا تاوطخ ١

 الولو # كلذنم عونم فاكم لكزال 0 ف ؤةماعةي آلاولحوزع هتلامركيام ْ

 نمي ددع هب 0 مصالو رهطامىأ ادب أدح م ركم اكزامدتجر و مكلع هللالضف |

 8 مكنم ام ةيدعلاب هتجرو هإضفالول 0 اولاق موملا ىلع نيرسفملا .

 0 0 بنذلا اذهنم رهطام هانعمو كفالاىف اوضاخ نيذلل باطخلا لبقو

 هللا ٠ نكلو# ادبأ كم كل ةيونلب هام هانم لاك سابعنا لوق اذهولعمف ىذلادعب

 ةرفغملاو ةجرلاب بنذلانم « ءاشي نم 9 رهظإ ىأ 0

 اي )لاقف ناطرشلا ةعباتم 0 مهاهن منين وما م ؤردهللا ناو)ناوفصوةشئاع فد

 هك ءاشينم كرب هللازكلو 8 رهدلا رخآ هك اديأدحانم كتم 9: اهسندنم رهطألا

 هنأرفغب ( محر )باثأو
 باباذا فذاقلا ةيانح

 ار ةالاونمآ نينلااسأإي)

 ىأ ( ناطيشلا تاوطخ
 كاملا ةسواسو وهران

 للف لوقلاو كفآلا ىلا

 ناطيشلا تاوطخ عبت. نمو)
 سعأي ) ناطرشلاناذ (هناف

 هحمق طرفأ ام ( ءاشفلاب
 قرشا 5 ام(نجملاو)

 هيضترت الو هنع رفنتف
 مكيلع هللالضفالواو )

 نم مكنم اكزام هتحرو

 هللانأ الولو ناكل هل

 ةصحخملاةبوتلاب مكيلع لضفت
 رهدلا رخآ دحأ كتم رهام
 نكلو) كفالا مثا سندنم

 ره طي (ءاشي نم كك زب هللا

 ادع مهل)نا وفص ود شئاع

 ايندلا ف ) برضا!ب (مأ
 هللادبعا رانلاب (ةرخآلاو

 ( رميمشاو زةصاخ أنا
 ار زيملنا وفصوةشئاعنا

 كلذ ( نولعتال متثأو )
 هللا نم (هللالضف الواو)

 من ىلع (هتجرو مكيلع)
 هللا لص دمحم ) وع نيذلا ام

 ناطشلانييزت (ناطيشلا تاوطخ عش نمو)هتسوسووناط.شلانييزت (ناطيشلا ت تاوطخاوع:”ال) نآر قلاو ودبل

 مكيلع) هللا نم( هللا لضفالولو)ةنسىفالوةعب رشىف فرء؛الام(ركنملاو)لوقلاو لمعلا نم جملا( امسفلاب سي هناف)هتسوسور

 كس) صو دح و ام(ىزام) قيفوتلاوة مغني (تجس رو
ّ 

 كلذل الها ناكنم (ءاشينم)طصيو قفوب (ىزب هللا نكلو اديأدح انهم



 ا

 دك ) اللهو ( الواو ) ميظع هللا دنعوهو لاب ىلع نم نكيمل ابنذ فاخأ لاقف كلذىف هللقف بوملادنع مهضعب

 | 1 ةلئع ةايخالام اهلزتتوهو انأش فورظا نال فرظلاب متلقو الول نيب لصف ( اذهب ملكتنن أ انا نوكيام متلق
 ا حاولا ناك هنا فرظلا مدق ةدئاكؤو اهريغهىف عستب الام اهق عستن اذإف اهنع كفخال اهناو _ اهعوقول

 0 نام كفالا متءعسذا متلق اله ىنعملاو مدقرهأ تقولا رك ذ ناكالف هبرلكتلا نع كفالاب اوعمسام لوأ اودافتنا
 هللا عبسي نا لصالانا م اةملك ىف ب بعتلا ىنعمو ىعالا .ظعنم يعتلل ( كناعس ) ادب ملكتت نأ
 اج اعاو ةرجاف هببنةمرح نوكت نأ نن هادي زو أ هنبا بحتم لك ىف لمشتا! ىدي رثك م هلام م بلا
 اانا 11 لفل اع مر رويخ مك دلل ةردك ىلا سا نركت
 مهوعدل رافكلا ىلا ثوعبم
 ادعس نوكالاكا بحق

 ةىم ريغ ند هيثدحلاو ل .كفالا قلت مظنلا كادبلا ا دلع ةمراف

 ام الإ ةوكيام مللق هومتمعسذا الولو * مظع هللادنعوهو كلذإ مهراغصتساو ' يع رفكلاو 0

 وكتناو صوصخ لا لوقلا ىلا ةراشالانوكتنا زوحي # اذه. ملكتن نا قفانل متاامو ١ ةيفكلا أ أو مهدنعرفنم

 |0000 ا ةمدصلا ضرتنع الضفاترش مرغ سانلاداحأ فدقناف هعونىلاا | اذه) تارقنملا ظعأ نغ
 كددنا داضاو كلذ ذ لوق نم بججت# كناحي سي إسو هيلعدللا ىلص هللالوسر ةهرح | محو

 -* لكل لمعتساو رثك مث هل شم هيلع بعصين رانم ىلاعتهلل اهمزنت بحعتم لكدنع ايفرك ذو ( مظع ) ععس

 مقع لخنو هنعرفن اهروخناذ ةرجاف هيبن مرح نوكتنانم ىلاهتهتلديزتتوا | زوحنونيبمكفااذهمدقت
 ا م ناتماذه## هلوقل ادهعو هلبقامل !ريرقت نوكيف اهرفك فالخ جاوزلا 000

 0 اق رابتعاب اهمظعو بونذلا ةراقحناذ هيلع توبملا | نأ هللا كظمي ) ىربتا ف

 0 5٠ متتكنا# نيفلكم ءايحا متمدام# ادبا# اودوعتناىفوأهلثمل اودوعتن ا ةغارك يومنا ( اذدوست

 : ئارش اىلع !ادلا## تايآلا مكلهللا نيبو رد عرش ع مهتدفو هنعمنعإ ناعالاناف | اذه لش ( هلك

 28 اهلك لاوحالإ 3 ملع هللاو ِظ اوهدأتتو اوظعتت قبادآلا نساحمو ءاس واقد قتيلا

 نو ديرب # نوبحم نيذلانا ه اهلعءررشالوهس ىلع ةيومقكلا زون الو هريباس ىف عا (حارش
 ا اونمآ نيذلاىف ةشحافلا» رمشتننن ا ه# عيشتنا 0 (نينهؤم مت :5نا) نيفلكم

 :ةلوه لبقو بلوه ليق##كناعساذب. ملكت ناانل نوكيام ماقءوتعمسذ االواوؤ» اوت 0
 راسا بوب أ مأ أنا ىور همظعنم ريكو تري ميظع بدكم 44 مظع دوو كرب بجوب اعريكذت ددو
 ءلظ ناتبءاده كناحعس لاةفةشن انف سانلا لوقلام كغابام ىراصنالا بوبأ ىبال ت 1 داصلا نا الاوعأ دوملا

 هلاك اهني ليقو ركيلع هتلام رحب سابعنب |لاق# هللا كظي إل هلوق قفورلع ب لا تلزنف || هللا نيبو ) خبث لك نع
 لاو سالاىف ىأ « تايآلا مكل هللانيببو نينمؤم متكناادبأ هلثل اودوعتنا )ف | تالالدلا ) 7 76
 لجو نعدلوق 6 امهنءاربب مكح ىأ# مح ها ةشئاع صاب ىأ 6 مب لعاشاو وف || قالا مدح أوتاوا
 هللاو ) ةلملا بادآلاو

 00 ا 0 ت1 ل 1 (ميكح) كلا عاب وركب( 8ع ١ هلا رهطظب أ يي ثحافلا عيشت نا ن انا © | 0

 ره زف

 قب
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 . 5 نيذلا ىف ةشحافلا عت لو فان امهازن قىدص رعوأ م لا عأ اقفو ىلع ىزحت

 ةحمو ةعاد ثالا دصق نع ةشحافلا نوعشي م قام ى أ ( ]وعل

 ك ناعس) بذكلا(اذهم اكشن نأ ) انلزوحجام(انلنو يام ملق) ناوفصوةشئاءفذق ( هوقعمسزا) اله (الوا واو) ةبوقعلا ف

 ذا( متكناادبا)هلثمىلااودو هعثال ن : ) 2 اودوستنأ 3 م هلبأ كفو ( هللا, ا ( مظعب 1 مظع نات

 «دلانا ) .دحلان م مكلع كح ايف (مكح) مكتاقع(ملعمتلاو) ىبنلاو سعالاب( تايآلا كلهن نيبو )نت قدصم( ل

 (اونمآن . ذلا فةشحافلا) رهظتنا (عيشتنا) ها أو ىبأ ن.هللا اديعىنع(نوبح



 4 ةلصفتا المح ىلاعت هللانال نوفذاقلاىأ(نونذاكلام م ) هتميرشو ف 0 (هتادنع كاوا ة

 مهل نكي مل اهنع هللا ىضر ةشئاع اومر نيذلاو اهؤافتلاو ةعبرالا دوهشلا ةداهش توث بذاكلاو قد

 تاما ول( مظعباذع هي هيف ضف ضف أليف مكساةرخآلاو ايندلاىف هتجرو مكلع هللالضفالواو ) نيبذاك١ وناكف مهو و

 :|تورضامدلا ف 00 0 أناتيضقى الواو 1 ىأمدقتام فالخ هريغدوجنوا *

 لاهمالا اجو ىلا هللادنع بذكه يلعةححالامنافابذك هنوكل اربر قتلو ةملاةلج نم نويذاكلا معهللادنع كتل,

 مكيلع محرتأأ ناو ةبوتلل هةر 0 كلا واس للا :حرو مكملع هللا لضفالواو 8: 4. اعداد[ كلذلو 1 كى

 ةرفئلاووفعلاى 1 لاف اما ن ا .ىتلا معن ءلاعاوتاباس لدلا ف كلغمتلا لضفالولىنمملاو هريغدوجول' و ىثلا عان :ءالءدهالر

 ىلع باقعااب 3 0 ع م ل نيردقملاةرفلاووفعلابةرخ < الا قهتجروةيوتلل لاهمالا

 00 2 مضخام مضفاوأ كسا فر ظ ك ذا و كلا ةناود رضا مظع ادعو هلق ماض هيف

 35 : 28 0 هنقلتوهفقلتو لوقلا قاتلاقبدنع لاؤسلاب ضعب نم مكضمب هذخأ, :# مكتن ا 9
 0 تل

 عب او نماحو بدخل ةعراضملا فرح سكب هوت هيقل نم هنوقلتو لصالا ىلع هنوقاتن 'ىرقو
 مكسملا فرظ ( ذا '؛

 يبذكلاوه وقاالاو قاولان 0 هنوقلأتو هنوقلتو ضءب ىل-ع مهضعإ ناقل : نه هنوقلتو

 5 (هنوقلت) مضفالوأ للا مكهاوفاب نورتو هنوفشو هيدحوف هتيلطاذا هل 0 نم هدوفقشو

 قلت لاق ضعب نم مكضعإ سل هنال بولغلا نم ةدعاسمالب هاونالاب اصتخم امالك نولوقتو ىا 5 عه ل
 هفقعلتو هنقات ملا

هامه هنوب مت وإلا مم واق ىف سيلام مههاوفاب نولوقب ىلامتهاوقكمكبولة ىف هع نعال
 0 : 14 9 

 ماضل لاى (مكتسلأ) مان قلم هيف باذعلا ءا رمحاو نزولا © ع ضد الهسا

 كغاب لهضءءل لوش ناك ا ل ردي 0 ايا

 0 اة نافع رجاوزلا بابنماذهو «نويذاكل امه © هتلاركح ىف ىأ © هتلادنع كئلواف
 عاشىت> 50 ثيدح 1 5

 : : ا : ءاوس بذاك هللادنعوهف بذك نمو ءادهشلاب اوناب ملاذا نييذاك هللادنع نوريصي تكا
 قاف اركنلاو ميرال

 ةفراطالا دانالو تيب (| كئلوافءانعمو ةصاخ ةشئاعاومر نيذلا قحيىف ادهل.ق تلق ٠ تأيملوأ ءادهشلابقإ

 5 اوفا نالوا بذاكلاناف نييذاكلا مكحىف هللادتع كئلواذ 0 ف ليقو لعاو ىف نوذاكلا 2

 ءاوفالاب ديقاع ا( 60 2 ىلا-هآ هلوق 00 هر>ز بج دوهقلاب تأي ملاذا فدال هلاو ا رح

 هلا نوكمأل لوقلا نا 6# مظع باذعديف مضفأابف م لن الاو ايندإاف هكر ىلع هللالضفالولو»
 ال ل ا

 واحمل ةىعلا نال 3: لاهمالا املجنم ىتلانلا بورضب ايدلا ف مكيلع لضفت 5 تا ول ماسلا
 مث باقلاىف هع 1 هد مضخام ىلع باتبلب يتلخ ةرفغملاو وقعلاب هر ل مكيلع محرتأناو ةبوتلل.

 م اذهو ناسللا دك ةيوت ]| لو. 2و باذ_لاريخأتوه لضفلا اذهو ةفدقال باطقخاو كفاللا كذَل بح نما

 رودالوقالا س ءل كالا قلي مس لج رلا نا كلذو نضع" مكض» هيوريىأ © متسلأب هنوقلتذا # باننمم
 ةوشر ريغ نم معاون 3 واوشتو 3 صعا ىل | مهضعإ هيلي اقل هنوقلتف اذحو 1 لوقف لحرلا

 و 00 1 اقلاف هءاعنع ىأ «.انيه هنوبستو 9 ق ة> هلا اولعتنا ري غنم ىأ # لع هنركل سيلام مكعاوقاب
 سشدلام مههاوفاب نوالوش رك ددوا 5مل هللادنعوهو وف 90 نونظتو | ىف ىأ طظع هللا 0 1

 عوج ةريبك (مظعهللادنعوم ول : : ا ده ( ا معدتي ط تشل ا سوح ىا(نوسلتو) م6 والقى

 7 هيفاوضاخ نكلو لطءملانب ناوفصو ةكراع اوفدَش م نيذلا نأشىف لَو مث (نوذاكلا مه هيئاَديع كئلوأف

 نا 2-5 هنف متضفأامهث) م ؟كاضال (مسل خالو امندلا ىف هتحرو حبا زهتلا نم (هللالضا

 متسلاب (أ ها وفا ن نوالوقتو) 0 ضع! ن ع ١ ه.نوريذأ (ركسلأب هنوقلتذا) 5 ةر> ذا امدلا ف كاد )مم .ظءع ب اذعإ

 (ميظعمتلا دن :ءوهو)انم دهام 08 .ه)ناوفصوةشئاعفدق بنو عر ردع 8 كل سلام
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0 



 0 هباع اهحدوهب سصناوقصنا يم من : مج ىأ ( مظعياذعدإ ١ ل | نمىأ ( ٠ ) ىأنن تلاد

 قعمسزا لاله ( الول ) لاقفنيضئاخلا عوم اهنماحتالو هنم تحنام هتلاولاقفةشئاع اولاقف هذه نم لاقف هموقن م

 ذنأاوزلت الو هلوقك وهو ةدحاو سفنكنونمؤملاف مهنه نبذلاب ( مهسفناب تانءؤملاو نونعؤملانظ)كفالا ىأ
 كب عطاقان ١ مالسلاوةالصلا هيلع هللالو_-رل لاق هنع هللاىضر رنا ىوراام وحن كلذ احالصو انافع (اريخ )

 ند هللاكيصع فق ام ئطلتبق تاسامتلا ىلع عقب هلال كداج 5 بابذلا عوقونمكمصع هتلازال نيقفانلا

 'لةوأام هللازا نافع لاقو ةشحافلا هذه لثع ةذطلتم نوكت نم ةبكك نع كوصعإال فككف رذقلا نم ردقاا

 امال لسظلا كلذ يأ ماب زي ىلع همدق 4 رشععماثلاءزجلا ١ ناسنا عضإ ذاك ضرالا لع

 1 واع هل ىلص هللالوسرل ةوادعدغاذاودم أس هنافوا نءاوهونيضئاخلا 0 موه

 6 مظع :ءباذعدل 8 نيذلاىنمع ىذلاو هن رصتلاب هاعياشامجناف ع رطسمتو ناري و وهوأ

 ااحو قافالاب اروهشم ادورطم ىنانبا راصو اودلحن ,اب امدلاىقوأ 01

 نونمؤملا نظ هوتعمسزا © ال_ه © الول 88 رصبلا فوفكم ملعسمو نيديلا نكت

 ىلعمدقلا عضونم ادحأ

 نمادحأ ن كعك فيك كلظ

 كتحوز ضرع ثيولت
 هنعهللاىذر ىللعلاةاذكو

 ىلع ناكريخأ ليربجنا

4 

 3 وز هالو ىلاعت هل وةن؟ تاند ؤملاو نينم وا نم مد نيذلاب 0 مهسفناي تانهؤملاو د :

 ظ ىضتق ناعالاناب اراعشاو مبوتلا ىف ةفلابم ةييغااىلا باطانانم هيفلدعاعاو مركسفنا جارخ 0 5-1(
 007+ 5 ا. 30 ا ل ا يسن كلحار نع لك

 هنع كلفن الدنا ث.>نمه هتازنم لزيههنال فرالاب هلعفو الو نيب لدفلا ناحاعاو [[ 7-2-2-2 ل 5 5 1 0 0--_-- 4 0 0 للان اا م افكت لا

 1 ء ضيضحملا ناف مها فرظااركذ نالكلذو هريغىف عستبالام هبف عست, كلذلو | 0 8

 اذاجالول لاحلا ىلع ملطملا نقيتملا لوقباك نيبم كفا اذهاولاق وة« هلواب اواخنالنا | ىذب كك نوكت نا

 نيذلا 0 6 ادهش ةسرادلع | ناماورو يسار

 .. ل1 فا < أل لاق ئراختالا تال
 نادم آف ةبصعلانم رن هوانا نب هللادبع وهو هتعاشإب ماقأو هب هنقا | لاّشام نرتالا ا

 | اومر نذلابسعأ رسوديلع هللا لص ىنلانا ىور ةرخ آلاىف رانلا باذع ىنعي « مظع مظع | ناوفصلدب تنكرل تلاقف

 | يدم ىأ# ءوقعمسؤاال ول # لجو نع هلوق # نينامث نيناعام.ج دحلا اودلخل ةشئاع | نظن تنك أ

 ل 00 مهسفنأب تانمؤملاو نونْمْوملاْنظ ه كفالالهأ لوقوهو بذكلا ظ 0 لاقفأ وس هللا

 ةوبذكي نا كفالا له لوق اوععسذا نينمؤملا ىلع بجاولا ناكىعملاو # اريخ ف مهيد ا
 ةساعمهشضو هنراهطو هتفءاوف رع 0 5 ل[ لودو ةمبلا قا ءرنألو 0 اونسحو 1

 اًواح## ذاه .ىأ كالو ما هل ةقيقح ال نيب بذكى أ # نيبهكفا اذه اولاقو نينمؤملل
 ءادهشلاباوتأي مذاف و كذب نودهشي ىأ © ءادهش ةعبرأب اوعزام ىلعىأ 0

0 

 ريخ ةسأاعف هللالوسر

 كنمريخ ناوفصو ىئم

 ىلا باط+!نع لدعاعاو

 6 كلوا )ر لديلو تافتلالا قيرطب مينوتلا ف م غلابسل ماقو اريخ مكسفناب مث هننظ لش 1 ,هاظل ا ىلا ريعشلا نءعوةسغلا

 ءاطالو بئاع لودر لع ةتمومالو هدأ لعن هوه قدصيال نا ىضتق هيفكارتشالانا ىلعناعالا ظفلب حم رصتلا

 اذها ولقو) هناوخابهععسام عيشيالو تكسيفعمسن مدح ك_:ءاومل ظفاحلاوهد مئاقلا لق ىذلا نسحلابدالا نم اذهو

 ثلابا وأي مذاذ)ءادهشةعب رابنيقداصا وناكول فذقا ىلع! واح اله( يت رادار ادب قيل رهاظ بلك 00

 صو ةشئاع فذق ( هوقت ةممسؤا ) اله(الو 0 ,خآلا ىفو دحلابايندلا ىف( ميظع باذعدل ينم) ىبأن بهللا دبعوهو هيف
 قو ) مكتاهماب نونظت من ينموملام أ ةشئاعب ”ظاله لوش (اريخ ) مهامها ( مهسفناب تانمؤملاو نونمؤملا نظ )

 هنوقدصيفلودع ( ءاده_ثةعب راب) اولاقام 2 نع (هيلعاؤاحالول) نيب ب ذك (نيبم كفا)فذقلا (اذه) مالقاله

 ها مفاف ) كلذب



 هت ما قوس : 1

 نأ وفصوةشئاعوركبىباو وسو هيلع هللا لصلوسرال ب اطاناو فت اتسم # ركل ارش هوبسحن

 ءانثلاو مكيف اكن نملدبعولالب وهتو مكن أش ماتت منار انا سشعقا لازئابهنلا 0

 تستكا | ا زج لكل © مثالا نم ا مهنه ىرحا لكل © 0

 هيف ةغاوهو مضلاب بوقعي ًارقو» همظعم © هربكىلوت ىذلا وو هءاصت دف ضاخامر دق

 ىرذعب موق نم ىأ ىئرذسي نم * سو هيلع هللا لصدلوق.دبميقتو تيبلا كاان '
 ناسح م أ تناكواهلوق كلذ لع ومولتالف ةقاموأ تباع نأ هعيشص ءوسل عدت فاك أ

 بصءتلاوةفنالاو بضل هاج ىأ ةبجلاهتلفحا نكل واهل وق»هتلسق نم ىأ هذخف نمدع 0

 مهضفحيلز مفاهلوق»ةمصاخم او لاتقالاوضءنو 0 ةبارقلل لهجللا

 رئاغصوهو ,مللان روش لكلا كنان لسوديلع هللا لص هلوق» نكسيو مهلعنومي :

 هنايرح عطش أ ىمد صاقاهل وق# لءفري_عنم بفذلا ةفراقم هائعم لقو بوت ْز

 ناج اهعجو ةردلا ةناجلاو بركلاو ةدشلا ءاحربلاو هناكمنم حربامىأ مارام اهلوق»

 ريخأنأنم امهضأىأ ىرشت ىم“ ىجأ بن. زلوقو هنع فشك ىأ هنعئردا
 هللااهمصعف ةيلغلاو واعلاوهو ومسلا نم ىنيماست تناك ىتااىهواهلوقءرصب أ ملو عمسأملاك

 تأرتسنمىأ فنكنم تفشك املحرلا لوقو« عرولاب رشلا ف عوقولان م اهعنمى
 ناصح ةسئانى ناس لوقو دفا داو هنعشمعلاب هح رست أهم 0

 ةبدرب مهتتالو ىرتىأ نزتام ةتباثىأ نازر ةففعتمىأ ناصح ةأسعا لاقي ءاحلا 1

 لفاوغلا موحل نم عوجلا ثرغلاو ةعئاحىأ ع 0 ةسح سانلا بدرب سحاب ىأ

 ةشئاع لوقو « لءفلا اذه لثم نع لفاغوه نم اذه تاق ب ىنعملاو ةلفاغ عج كَ

 لح وْنع هلوقذ ريسفتلاامأو #«هلوسر وهنا نع ء مصاخم والساتول أ جنان ناكملا ناحل

 كلذوق حلا نع اةورصم هنوكل يذكلا أوس كفالاو ندكلابىأ كفالاب | قاجنينلاذا

 ل-قعااو فرشلاو ةناصحلانم هيلع تناك اع حدملاو ءانثلا قحعست تناك ةشاعأ

 ةعاجىأ ةيصع كفالاب ءاحو لطابلاب قحلا باقدقف ءوسلاب اهامرنف ةنايدلاو را

 نيدح كذاجو تبان ناسحوةئثاثانب 2 لولس نإ ىبأ نب .هتلادبعىأ م

 فيكف نيقفاثملا سأرناك لوا ن١ نب هتلاذبع تلقناذ هللا ديبعنب ةدلط 3 حو
 باغالا جر جرخ مكتمدلوةل قو رهاظلاىف ناع .الا ىلا بسن ناكح تاق مكمل لق

 5 00 نسا نينمؤملان م اوناك ةجسو هنأ نأ ةنيدك و تا 8 ناسح ناف

 كتم ارب رهظأو كلذ ىلع كر جأ هللاناىنمي## مكلريخ وه لب ب ناوفصلو اسو هيلع

 0 ركل لضفلاو فرشلا ةياغ اذهو مذلا مهل بحلوأَو ةيصعلا بذكب دهشإلا

 نم حاسما ءاذ زج مثالانم سدكاام 2 ةيذاكلا ”يعملانماعأ 0# ”ىرصا

 0 ىلع بذا

00 ّ 

 | ركما ركروهظو ميظملاباوتلادبكيأستك 6 كل ريخ وه لب ف كفاللءاهلاو مهنعللا ى

 | هللا لص ىنللو اءوبالو ةشئاعل لبقو ناوفصو ةشئاعل بالبنك كفالا ىنميو# مكلارش

 كفالا ىأ ( هوبسحنال)
 لب ) هتلادنع ( مكلارش )

 هللازال ( مكريخ وه
 ةءاربلاف لزتاوهبلع مكبانأ

 نأ 2 كاعي دم

 نال وشكرا ناقشلاو

 ىبأو !سوديلع هللاىلص

 ناوفصو ةشئاعو ركب
 نينه ٌوملا نم كلذهءاسنمو

 منه ”ىرسما لكل )
 ىأ ( مثالانم بستكاام
 ةبصمل | نم "ىسعا لكى لع

 راد_ةمىل_ءعهعا ءاز>

 مهضعب ناكو هيف هطوخ
 هيف ملكت مهضعبو كد

 ىذلاو ) تكس مهضعبو

 ةيظع ىأ ( هزبكىلوت

 ةقئاعل فذقلا ىنءي(هويسحتنال)

 ىف ( مكلارش )ناوفصو

 (مكلريخوهلب)ةرخآلا

 ىرصالكل ) ب
 ةشئاع سعأ ىف ضاخ نم( مهم

 ام ) لطعملان, ناوفصو

 ردق ىلع (مثالا نمبستك |

 ىلوت ىذلاو)ههف ضاخام
 ةلاقملا مظعأو عاشا(هربك

 اوثااف



 عت مرد رس 2 دنع ماقام ددلل

 ٍمنلاجاوزأن م ىنبماست تناكىتلاىهو ةشئاعتااةاريخالا اهيلع تلعامدتلاو ىرصبو
 هاله نعث تكلهف اهل براحنةنج ابتخأ تقفطو عروااب هللاايوصعف سو هيلع هللا ىلص

 .ىسفن ىذلاوف هللانامعس لوقيل ليقام هلل بق ىذلا لجرلان ا هللاو ةشئاعتلاق
 اع دس ا اذيش * هللا ليبسف 5 لتقمن ت -لات طق شن فتك 5 تدل

 0 ا ناحضحالا كانا ا ل ا

 ةلاعت هللا لاقاك ةبصع مما ريغ ا ع دك نسال 22 .هنجسو 2: هامان!

 لاق ىذلاهنا لوشو ناسدح 0 ذنهدنع بسنا هر 5 2 تناك ةورع

 .  ءاقو كم دحح ضرعل «. ىضرعو ىندلاوو ىأن اف
 1 ارعشاهدشن ن داس اهدنعو ةشئ 2 ىلع تاخحدلاقو ىو رمسه ثيدح نه ا 0

 لاقف ةباشا

 لفاوغلا مو نم 0 م ”و ٠ ةببرب نزتام نازر ناصح
 : اع لخد نأ هإَنننَدَأَتا اهل تلقف قورس» لاق. كلدك تسل كنكل ةنشئاغ تااقف

 كل! نمدغا باذعىأو تلاق مظعباذع هلم ءربكىلوت ىذلاو هللالاودقو

 ٍرسوهيلع هللا ىلص هللالوسرنع ىجابموا مئانب ناكمنا

 0 0 ظافلا ب ىغلح جم

 ان 00 1 ا لدقاذك ا راما
 ءاعطلا نم ةقلعا ناك ًاياعااهل وقناقثيف نعسلا نم نهم رثكيىا نانبم مل اهلوقه فو رعملا

 : 9 امسيلواهلوةءقمرلا كه سعامردقوهو ماعطلا نم ةغابلاىا نيعلا مكيوه

 وقه تدصقىا تممثاهلوقءاباوحدري ب نهالو وعد نمالدحا اب سياىا بيحمالو

 :الدالاو ةحارلل 1 سار لا دات ع اءارونم س ىدق

 0007 | وعد عازتمإ اهل وقيدلك لالا ريس فلاب لئارخا دج دكا

 ُ ا عضاوملا عصانملاو 18 تقف ا تيقن ىتحاهلوق*مالكلا نيل لاوقالا فو
 وص نم ءاسك 0 ىلاخلا 0 ولا ناكملا 58 8 و طئاننم ةحاحلا ابفىضقت



 « رونااةروس) اه قوس
 عمد ىل ىلأةربال كلذ 0 تدكبو تلاو تكنو اودكس د مهضف سو هيلع !

 ىدنع ماو مون نعت ذو عمدملا أقربال ةلبقملا ىتليل تبكي مث مولب لمتك االو
 ناسلاج امه انبف تلاق ىدبك ق لاذ هاكلانأ نظأ ىتح امودو نيتليل -تيكبدقو كو

 ىع يب تسلك اهل .تنذاذ راشيل ها ا لع تن نشناذ| ىبأان أوى

 ساحي لو ساج مث ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور لخدذا كلذك نال

 كلاق ا قأشهف هللا وبال ارهش ثكمدقو اهلبق لّقام ىل لق مون نم ىدنع

 كنعهىنغلب هناف ةشئاعاي دعبامأ لاق مث سلج نيح !سو هيلع هللا لص هللا لوسر دهشتقا

 ىبوتو هللا ىوقتتساف فندي 5007 هللا 3 ف ةئيرب تنك ناذ اذكو الا

 هيلعدللا ىلص هنا كرار ىَضت ف هيلع هللا بان بان : هين فرتعا اذا ديعل ا ناف ةنلا

 هللالوسر ع كارل تاقو ةرطق دنم س ا ىمد صلق هتلاقم مآ

 يحل ىلال تاقف اا لوقأ ام ىردأام هللاو لاق لاق اهف سو هيلع هللا لص

 هللالو_سرل 0 َّظ ا هللاو تلاق لاق ايف سو هيلع هللا لص هللالو_سر ىنع

 هللاو ىبا نآ رقاا نم اريثكأر ةأال نسلا ةثدح ةيراح انأو تاقف سو هب هيلع هللا لص

 نئلف هد مقدصو مكسفن أ اى رقتسا ىت> سانلا هل تدان منع مس كلا تل دقلا

 هلل او سعاب ا 0 لَك كلدب, قوقدصتال ةئيريىبا 5 هللاو 3 ةئيرب كأ مكل ا تلق

 ريصف لاقذأ فسوب انأالا الدم مكلو ىلدحأ ام هللاوذ ىنقدصتل ةئيرب هنم ىلا مب 9

 هللاو انأو ىثارف لع كم تلوح مث اا ىلع ناعتسملا هللاو ليج

 ةثلالزني نأ نظأ تنكام هتلاو نكلو ىءاربب ىثريم هللاناو ةئيرب ىتا رعأ ذئنمح

 نكلو لت مايىف هللا ملكتي نأ ما 105 ىف ىف فاتشلاو لتامحو فاش ىف

 تلاق اهب هتلاىتئربي ايؤر مونلاىف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ئرينأ وجرأ تنك(
 قدح كلا له نر دج جرخالو هساجم ٍهسو هيلع هللا لص هتلالوسر مارام هتلاوف
 ردغبل هنا ىتح ءهاحربلا نم هذخخأي ناكام هذحاذ سو هيلع هللا ىلص هيب ىلع هللالزنأ

 قرسف لاق هيلع لزنأ ئذلالوقلا لد نم قاشلا موبلاف قرتلا نم ناك ل هن

 ةشقعال لاك نأ اهم ملكت ةلك لوا ناكف كعخاودو سو هيلع هللا لص هللالوسر نع

 يلا بوق ىبأ ىلتلاتف كأرب دقف هللا اما ةشئاعاي ىرمشبأ لاق ةياورىفو هللا ىدجتا

 وه هللاالا ددكلالو هيلا موقأال هللاوال تامت م و هيلع هللاىلد هللالوسر

 مكحنم ةبصع كنذالاب اًواج نيذلانا لجو نع هللالزناف تلاق ىنءارب لزنأ ىذلا'
 ناكو ركبوبأ لاقف تلاق ىتءاربىف تايآلا هذه لجو نع هللا لزناف تايآلا رثعلا

 ىذلادعب ادنأ م هيلع قفنأال هللاو هرقف و هنم هتنارقل ةثانا نب - ىلع قفا

 لاقف ميحر روفع هلوق ىلا ةعسلاو مكنم لضفلاواوأ لتأيبالو هللال زنا ةشئاعل لذ

 لاقو هلع ىرخن ناك ىذا حططسم ىل ١/ مجرف ىلهللارفغي نان ال اذا ركيوألا

 تنبض ل سو هيلع هللا ىلد هللا لومسر ن ناكو ةشئاعتلاق اد ًادنم اهعزتاال هللاو

 ىبع# ىجأ هارت تلاقف ع اراعوأ تلعءام بن زاي لاقف ىرحأ نع شح



 هاوقو نارب_> ىهو مه دعا سنمو شح بن ةجو ةثانانا )ا

 لا نقينأن ا ديرأ لئن أو تلاقىونأ ى نأ ىلنذأتأ هلتلق م 5 فيكلاق مث ا

 ءانلا ثدحتدقو هللانامج- تاقف تلاق اهلع نرثكالا راع اهلو ابيع لدبر دنع«

 رب نم - اع هيلع راشاؤ ما اماذ تلاق اخ قا رفوف اره ا ىجوأ هلا كيلتسا |

 كنا هللالوسراي نه ها[ نأ لاف لهشالادبع ص كدا انه نن دعس مَعَ ك0

 ٠ كلذ ىلع كل هالو هلتشال هليا رع ملا تانك داعم ننس 5 لاف ةيجحا ةتاحاإ .٠ نكلو

 لاق ذام نبا نعي دعس م نبا وهو ديشح نب ديسأ مقف
 , ةدابع نب دعسل

 .جرزخلاو سوالا نا. ارواثتف نيقفانملا نع لداحت قفانم كناف هناتقنا هللا رمعل |

 17 1 ا ( رشعن ءاثلاءّدللا )

 و 21! ناحو 1 رن دزوى 3 تلاد ,عديرب ةباصعلا كلدكو نيعبر رالا

 و نم اسرق فنكلا ذحمت نأ لق كلذو ليل ىلا اليلالا جرختالاتكو انزرتتمىهو

 - ناتو هذنلاوأ كلب ىو هلو ل دالا برعلاسأ انرسأو

 دا ” ام نرخ تنءاهمأو فانم دبعتب بلطملان. مهر أ هسا ىهو ع طم مأوانأ

 ص | اتأشنع انغرف نيد بلطملان: دايعنب 2 عطسم اهنباو ق ةيدصلا 8

 1١ نيستا تلقام ا تالقفإ شم ن 0 تلاقف اهل سعف 00 م ترثعف

 10 لهألوقب ىتريخاةلاقامو تاقلاقام ىبع ملت وأ هاتنهايت تاقفار ردن

 ف !سو هيلع هللا ص هللا لو سر ىلع لخدف قبب ىلا كءحلر الق ىخلخ ىلا اضيع

 ١ دام ءاتعأ اي نال تلقف ىونأ تيناف سو هيلع هللا ىلص عر امهلبق نم

 دضو طق اما تناكاملقل هللاوف كسفن ىلع ىنوه ةينباي تلاقف هب سانلا ثدحم#

 ادطسأ مث مونب لمتك أ الو عمد مل ةربال توعصأ ىتح ةلئللا كلت تيكف تلاق اذه
 حديز نب عا أو بلاط بأ نب ىلع ٍمسو هيلع هللأ ىلص هللا ل وسر اعدو تلاق 3

 59 هللالو_سراي كيمأ مهةماسأ لاقف دولا نم هسسقن مهل ! اع ىذلابو دا

 قلوس ءاسنلاو كيلع هللا قيضي مل هللا ل وسراي لاَتف بااط ىبأ نب ىلع اكو اريخالا

 ءالاقف ةريرب سو هيلع هللاىلص هللالوسر اعدف تلاق كقدصت ةيراجلا لسو ريثك

 نأ قلاب كثعب ىذلاوال ةريرب هل تااق ةشئاع نم كرب لن تيأر له ةريرب

 0 ال ن لا ةكدح ةيراح اهنا نم رثك أ اهلع هصغأ طق اسمأ ابنه تيأر

 ٠ ةافدموب نم -و هيلع هللا لص هللال وسر ماقف تلاق هلكأتف نجادلا ىنأنف اهلهأ

 نم ربنا ىلع وهو !سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف لولس نبا ىنأ نب هللادبعنم

 لها لع تلعام هتناوف تيب لهأىف ةياورىفو ىلهأىف ءاذأ ىنفلبدق لجرنم ىرذعي
 ' |١ لغأ لع لخدي ناكامو اريخآلا هيلع تلعام الجر اوركذ دقلو اريخالا

 9 ١  7 0 0ع 9
 3 ١ كسا كايف اناعفتان سا جرزكلانم انناو!نمناك ناو هقئع اننر مذ سوالان م

 ١ اكلاص الحر ناكو ءذخت نمدع تب ناسح مأ تناكو جرز+ اديس وهو ةدابع نب دعس 0 2 ع 1

 1 | ةقلالوسر لزب ا ىلع مكاق سو هيلع هلال ىلص هللا ةلوسروا واتم ن ,أ ايه



 1 رونلاةروس مؤ لطملاز أ ميس زس ناوفصول خانأ اولحترا الف قفل

 ند 3 اذا 0 ردص 0 لكلا تداعمت ها ءاضقل كك لخر

 3 حرف جدوهلا تاحدأ منا اهلحرب ناك ىذلا نظف كلمس ملت تدهحرف عطقنادق رافأ

 ةولع ىئدح لاق باهش نبانع ىورام اهلوزت بلس تاب هل] 3 مكنه ةبص

 تثعو دقو اصاصتقا - و صضءبن م اهشيدكل ىعوأ ناك م عضعبو و اهشدحن م ةفئال

 نلف مسوةيلع هللا ىلص هللالوسر عب 0 6 رح 6 أف هجاوز
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 هللا لص هللا لؤسر غرفاذاىتح انرسفديف لزنأو جدوهىف لج أت نكف باجسحلا لآل

 لح رلاي اونذآ نيخ تمقف ليحرلاب ةلمأن 8 ةشدملاو ما ودول فقو هور زءنم سود

 وم تدضق الف شيلا ترا تدش

 لفأو لاف هؤاغسا ىسلعف ىدقغ تدق حلا تء>رو عطقشادق ا 2 لد

 مكللا نهشغي ملو نابسمل افافخ كاذذا ءاسنلا ناكحو هيف ىلا نوبسحي مه

 امدعب ىدقع تدحوواوراسو للا اوقف نسلا ةثددح ةيراح 0 هولجو هوعف

 سداو مهلزانم تن شديجلار هس

 و ناكو توف ىع تبلغ ىلزيمىف 4- احا اندنف ا نوءح ريف ىرودقتسا“

 لع تك فرش 1 لزق قارب ناكو فآر نيح ىف :ةرعق ىانأف منان ناسناداوس

 ةملك ىنملك ام هللاو نات ءهجاو تر قفلع نيد هعاحرت_ساب تاظقيتسا

 ايد رع اكذب لع
 ىف ني نعوم ا نيسرعُم اولزئامدعب شبجلا انننأ

 نو 1 نء هللاديع هريك ىلوت ىذلاناكو ىف

 طوف هتاحار حانأى م> ىوهو ةعاجالا ريغ ةملك هنم تعض

 ىح ةلحارلا ىبدوش قلطنا

 أهىف كلهن ٠م كلهفتلاو ةريهظاارك

 أ كفالا بام لوقىف ن وضيف سانلاوارهش ةنيدملا انمدقنيح تركتغاو ةئدملا انمدق
 مسو هيلع هللا لص ى نم ند أ ىتح وى ىد 0 0 0 رغشأ]

 لرد لس اعأا يشأ نيح دنم ىرأ تنكىذلا تنل

 عصاخ دا لبق 22 ُو نأ. تدح رخف تهقن يحرق رعشأالو هلم قلن ىذلا كلذ

 اناهفّديدسالا شحج تنءةنجو

 او

 0 وفص ناكودشنمابلا مجرب كت لح ادحاة مدت ملاهل زم ىلا تداع اافراس واسطمىل

 ا هتاس| ون نار رقاب 5 ء حصان لب داف شبح« ارو س ىعدةهنع هللا ىذر ىملسلا لطعل

 تع 2 هب تمهتاذ شيما اسا ىت>اهد اق اهيكر
 ' ىلا رشا هو كتم # م

 ١ ب ةيتعنب ةللادبع 5 هللاذك معو صاقونب ةمقلعو بيسملا نب دا.ع_سو يبذل

 ىنثدح مهلكو | ولاقام كالا لعأ اهل لاق ان نيح عسوديلع هللا ىصىتااجوز ةشئاءنعدولا

 ا اولاقاضعب قدصي 7-6 صضءبو ها نع ىنثدح ىذلا ثردتلا مهنم ل لجر لكن

 ا نب عرقأ ار | 2 دار 1 اذا سوا ع هللا لص هللال وسر ناك اهن ع هللا ىذر هد تلا

 ا عرقأ 5 ةسناع

 امدعب ٍِ وءلع هللا لص هللا لو 8 تجرأ ىههس اهينجرخأ 5 ةونغىفانن

 ْ اذاَف ىردص ثدش د تانقأ ىنأش

 | بكرأ تنك ىذلا ىرْيعب لعءولخرف ىجدوه اولمتحاف ىبنولحرب اوناكن.ذلاطهرأ

 | نيح جدو-هلا ا موقلا راسن يف ماعطلا نم ةماعلا ند ابا

 | تذئظو هبتنكىذلا موف حلو عادام

 ا ئأز ف كرفت 2 عصأف ب ل نشكلا ءارون م س ىعدو ىلا وك دام لل لطالا

 مان أ ىدح ةئا_سو هراعل 3

2-5-0 
/ 

 مه

 .كله نم ىف كليفاولزئامدعب 0

 ء ناكو ارهش تالتعاف

 لأسي مالسلاو ةالضلا

 اقل هند ىرأ الو تن انك

 تلاع تاع ىح هأ رآتتك

 ناي كلاقف .عطمم ما ىأ
 اهيلع تركحناو مطسم

 لف كفالاب .ىتريخاف

 .تبواض ص تددزا تعمم

 امو عمد ىلأقربال ىونأ دنع

 نائظي امهو موم لمكا
 ّىح ىدكق لاذ عمدلانا

 مالسلاو ةالصلا .هيلعلاق

 1 ادع ءاربجاب ىرخلا 1

 هللا دمك تاقفكءاربهللا

 ةعاج ) ةيصع) كدمأل

 نيب رآلا للا ةرسثعلا نم

 مهو اوما اوصوصءاو

 2 ]اه

0 

 ةثان تا ع 7 ةئاثا نب مطسهو تبان

 نمو سحا ت3 هدجو

 ةعاج نع( مكنم )مهدعاس

 د اونظ مهو نيملسملا

 رافكحلانممقوكفالا

 تول !نم ناكنع نود

 ( مكم) ةعاج (ةبصع )
 ىبأ نب هتلادبعف تازن
 ناس>وقفانملا لواسنبا

 لطم وراس

 ركبىباةلاخ نب ةثانا نا

 هبلطأ 1 مع نب ذأ معو ى ٌوريدصلا :

 5 رفا 58

 010011010111 ب

 نا يمسي شل للا يللا ل ل ا



 ا 0 هللازنآل اهقح 2 ْق "انزلادح 1 رم 3 ماقمو ههد َّق فدل د

 او راحو وا | قدك

 3 ندامهو ةداهشلا للعلا

6 

 3 ا 0
 اذاو امهندد ن

 هللادج ررفزدنعو 56

 2 عقت ىلاعت
 ةخاب ةقلطت ةقرفلاو
 رفزو فسوب ىبادنعو

 ودبؤم يرن ىفاشلاو
 كلالهىف ناعللا ةيأ تاز

 لاق ثيح رع وءوا ةيمانبا
 ع
 1 5 ا

 لتعا ف نب ىلع تدحو

 ءاممم نب كررش ةاوخ
 ىلا نعالف هتيذكف

 اسو ةملع هللا ىلص

 هلضغ ( هللالضفالولو )

 ةمق ) هيه رو مكللع (

 ( مكح بأوت هللاناو )

 ىأ فوذحالولا باوج
 اعل وأ 0

 ده ياا تت
12 - 

 عج اح اعلو

 اًواح نيذلانا ) ةبوقعلاب

 نوكيام غابأوه ( كفالاب

 هلص اوءازتفالاو يذكلا نم
 لوقهنال_اقااوهوكفالا

 دارملاو ههحو نع ا

 ىكر ةشئاع ىلع هيكقأام

 ك2 هدفنا تلاث اهنع

 قلطصملا ىت ةوز :ءقادقع

 واخ قا ءملو تؤلف

 هتلانم(متلا لضفالواو )
 نيبل ( هتجرو مكيلع )

 بات نمل زواجمم (باوت

أرملا نيبناعلا كح( ميكح)
 ة

 ءانلا نم ةعاج رشعع نوكيناو نامزلاو ناكملابو لئافلالا ددعت.ءايشا ةعبراب ناعللا

ْ 
 0م ءا) بذكلإل وملكت(كنالاباؤاح نيذلا نا)اذهب ىف !>:1|ىراصنالا ىدعنب مصاع ىفةي ألا هذهتازاةيرفلا,لحرلاو

 وح

 ة> اهصنو دهشت نا ىلع 2 ريكا اهدعبامو ءادشالا هما | ةرو كلذو

 و ءاتلاعفرو امهنف نونلافرفحب هللا ب تدءنأ نا وهللاةنعلن ,اعفانأرق وعل را ىلع اًمطع

 ع فوءاتلا يصنونونلادءدشتب نوقابلا و هللا مس ٠ ننال قروج كلم ءالا منو و داضلا |

 اولا كورتم مب 52 نأ دنا ناودتجروركيع هللا لضفالولو 8 ءاهلارحوداضلا
 ١ ان زكي  كنالإباٌزاحْنذلا ناإف ةبوقءلاب كلجاءو كهضغل ىا مظعتلل

 معمللا ىضرةشئاع لعه.كفاامدارملاودهجو نعكوفأم ل وثدنال فرصلاًوهو كفالا نم
 زا ىقةلمل نذاف تاوزغلا ضءب ىف اهعصتسا مالسلاو ةالصلا هيلع هناكلذو

 8 نلمنا هللاب تاداهش عبرا كالا نيةلتدعي ديحت وموةتف ن «يذلتاب اف اهسفن نع ةهطاقسا

 سَ نيقداصلا نم .ىجوز ناكنا هللا ب ضءىلع ةسماكلا ىف لوقو ه.ىنامراعق نييذاكلا ا

 1 7 - ! 1 هز هلا -

 / 00 ماق اولواهتعدلا ا تحل ادعلا اهاعلب قاعجالو ه.ىامر

 ء> وم لب هتحوز فدق نم ىلع دحال ىارلا ناصح | دنعو ناعللاب اهعدملا طقس مل

 دح ناعللا نم ةاجملاثتعتتماو جوزلان ءالاذاف نعءالي ىح سح نعالي ملنافناعالا

 دص ىلع ةنيبلاةماقا نع دعقاذا ةحح ناعللا نرخ ًالادنعو نءالث ىتح

 384 ةفينح ىلأ دنعو ةنيلا ةماقانع دعق اذا ىننحالا فذاقك دحن لب سدحتال
 ماقلا ءاضق واعيج نيجوزلاناءلبالا نالصحال امهوبسنلا ىننوةقر 1 ةوناعالا

 د ذك راح ةدب امةقرغلاكلتو ىجفاشلا لاق هءدون .رثك الادنعمفةقر

 . ال نكل دلولا هقي و دحل ادم زانق هلاهف اله ءلعامبف كلذ لبق هسغن جوزلا
 2س ىأاذاو 0 نا ما 1 اذان قالطتق رفناعللاة قرف ةفينح ىب ا دنعو

 ا ماقناعللا تاملكرثكأب ىتأاذاةفيذح ىب ا دنعو مكحملا هب قامت.ال
 بينملا نب ديعسلوقوهو اندر[ 6 السب نعو) نك ارح هناعل عحدنيع محن م لكو

 لا لهأ أك أو ىفاشلاو ىروتلاو كلامو ةعم ر لاقدبو نسحلاو راسين. نايلسو

 5 نيرح نيام نبالا ناعللا ئرخال ىارلا ناعصأو ىعازوالاو ىرهزلا لاكو

 ءاظو امهنيب ناعاالق فذة ىفادودحموأ اسذوأ اقيقر نيد وزلادحأ ناكناذ نيدودخم

 | تناوزأ نومزب نيذلاولاق ىلاعت هللا نالامهني ناعالاىرخم لاق نمل ةجح نآرقلا
 ظلذيو هضانوأ ك اكادتعالا ناعالا عصيالو هريغو دودحملاو دبعلاورملا نيب لصف

 فذاقل اوهقدص

 ل اعللا 70 5

 اديبأت
1١ 

 ناعللا ت لك

 فَ ثأف نعال ناوهق ناكل ان ناجع تب لالخالا روج ا لئافلالا 0

 1 هلع هللا ىلص ىتلارينم دوق ةشدملاب ن ناكذاو ماعم أو ن :كرلا نيف 0 ناك نا اف نك امالا

 .خاامأو رصعلادعب ن 8 5 ن1 نامز ا «تملادنع مما دالبلا ع 6 سو

 :امزلاب ظيلخنلاىفو زاح هدحوامهنيب ؟ املا نعالولف بععسم مجاب ظيلختلاوةعبر أ هلقأف

 لا كلج اد ىأ# هتجر #3 ماع هللا لضف الولو لات © نال ناكملاو

 - نم لعدوت أك باوتهلانا روت ناني بلا كب دقو
 نا ف ل او نعهلوق عدو ودعا ٠ نم هض

 احن يذلا

 لع ركل

 زفاعت ا مكسوة اعلا
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 لعافو 0ك هه ١41 0 اهنم فديو ( باذعلا اهنعأرد

 اداهشعبرا كيت نأ ةدحلاىأ 3 باذعلا 0ع 0 3 هلوقل ةأرملا لع نزلا

2 

 هنم ىل رح ىناهتلابدهشاةئلاثلا ىف تلاق ”نيبذاكلان اهناوىنطي لعاكي رش ئارات نادت“ 1

 3 وسر قرفف نيقداصلان مناكنا اهسفنىنمت ةلوخ ىلعهللابضغةسماخلا ىف تلق
 لاق 6 0 اههمأىف ىلناكل ناع الا كه ال ىل وللاقوامهنوب سو ةيلع هللا

 هيغاب تءاعف سام 0 نءالاق هث يمر ىذلاريةلوهف نيقاس | لب دخايلاج ادمح قروأب

 جرت اناربغ ةنصح ريع تتاكناطلا لاو ا ةدمع تا ا اع دك ةيدنجحالا

 ا زلا نودهشي ةعب راب ىأي ن الزول ةياع ما هب هل اا فدقاذاذ فاتعامهنم

 ظفس© نعالوأ نيذهدحأ دحو اذا ة هجور مءاىقو نااذتع طقسف انزلاب فودةملارقوأ

 الحر انا عم أل اذا لحرلانال ةئدبلا ةازتع ةحوزلا فدقىف ناءالاف دحلا هنع

 هقدص ىلع هل3عح ناعللا هللا ل محق راعاا ىلع ربصلا هن الو ةنيبلا ةماقا هنكعال اعر

 ىلعةنم جوزلا نام نيقداصلا نا هنا هللاب تاد اهشعبرأ م هدد ةداهدف ىلاعتلاقف

 هيف ديرب دلو كا نه نوكي نأالا ناعالاو نوال هنع طقس انزلاب

 تالكهنقليو هيقف لوعرلاب ان نع ءالينأ مامالا دا راد هبفنل نعالي نأهلف
 0 تقرعا وأ اهانز

 هللا ءل ىلع ةسادا قلوش و ىنهوهامانزا | نلجخلا اذهوأدإو هلا ادهناولوشهيفن دنألا

 مامالا نيقلت ريع «٠ .م كر« اماكن م هيل نالذاو هنالق ه.,تيمراهف نييذاكلا نم تنك

 ىلعهم 1ع تمرحو ةحوزلا نا ةقرفلا ت أهو# و ناعالا نم م لدحرلاغرف اذاذسحألا

 17 0 ا نلادح أ رأاىلع بحوودخلا هنء طقس وبسنلا كنع ىفتناو ديأتلا ||

 | باذعلا اهنع ف عفدي ىأ يأ اردو ل لحو نع هلوق # م رلا ناعلب قلعت

 نااهيلع هللابضعنا ةسفاخلاو نييذاكلا ن ؟لهبأ هللا تاداهش عبرأ كيشت نأ ظدحلا

 تدار نافانزل !| لد 3 رمال را 0 جيداانا هبا ا 0 4 نيقداصلا نم مناك

 ةئاخإ ا لاقاعف(نيبذاعلا نأ)

 | © نيقداصلا نم ناكزا اهيلع هللا بضغنا ةسماخلاو و هءاهام راف ## نييذاكل ا نم. هنا هللأ

 ٠ ىقروالا هولا نم رديت رص ل ناكو وكلما هيشلا ىلع قرد ل هناك امل

 1 هللا ىلص هللال وسر رعأ ةاوخ هتحوز نعالامل رع : وعنا سايعنباىورو شيلا

 ْ هللايدهشأ لاقفما 58 3 قرع 5 لاقمث رصعلاىلصف ةعماح ةالصلا ىدون تح

 | ابطب لعاكيرش تيارىا ةقاباتوع | كا 0 اضلا نك فاو ةنأ وخل

 | نيقداصلا ناىناو ىريغنم ىلمحلاملا هتلايدهشأ ةثلاثلاىف لاقمت نيقداصلا ن نيل
 ا ةسفالا 3 لوم داتا نلىاورهشأةمبر أذن م اهترقامىناهتلاب دهشأ ةعبارلا ىف لاق

 ةلوكن لاق مثدعقف دولاب «سعأمث لاقاهف نييذاكلا نم ناكنا هسفن ىمررح وكلك هللاذن
|| 

 ١ ةعاتلا 3 تك تلاقمث نييذاكلا ن « 0 وع ناو ها هتلابدهشأ تلاقق تماقؤ 7

 ْ نيبذاكلا ناهناو ةشحاف لعطق قااوام هناهنلابدهشا ةعبارلا قتلت مثنيبذاكلا نملهنأر

 3 ءاموح# نب كن رسل وهف داوسلاىلا برب حن 02 تهيط ا ةت اذ دال

 فق لحوم ةلحوف هتأرشأ كدت اذا ,لجرلانا ةي لإ كح نام# كرب نا

 أ ناكناوام زلا نم ةنالق ىحوز هد تم مرات ن نيو ةداصلا٠ ناذا هتلايدهشأ لةلوةيف ناعالا

 لح وا ا ناكناو مامآلا هنعلي 7 لوشو ناعللا ماعم ةلمعل لحرب اهامردق
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 عبرأ نيكشت نأ ا 0 رونااةروس ١

 نا ) هناهللاب تاتي

 (نيدكلا سر
 انزلا نسم هن قامر ابن

 جوزلا 5 (ناكنا اهيلع

 اهف ( نيقداصلا نم )

 بصنو انزلا نم ه.ىنامر

 هريغو تاداهش عبرأ

 بضءناو ءادّت ال اباهعفر

 نا عفان فقحو هريخ هللا

 هللا بضعناو هللاتنعل

 مكحىفامهو داضلارسكب

 هللا بضع ناو ةل-قثملا

 صفحو بوقعو لهس

 اهماحىف بضغلا لعحو
 نامه سب ءادتنلا نال

 هيدرو اك اريثك نءللا

 ني اع تيل

 ىرح 0 مادقالا ىلع

 نهتتسلا ىلع نعللا

 نو.ولقنءدعوقةوطوةسو

 نهبمناحىف بضغلا ركذف

 نود اعدار نوكبا

 اكيع ناعللانا لصالاو

 ناع الاب تادكٌو م تادا

 ما هم عاق نءللاب 3 هنو رقم

 مي احلا تار و

 ا ء( باذ_لاامنء)

 عبر أدهشت نأ) مجرلابباذعلا
 ةأرملاتفلحاذا(هللابتاداهش

 هلاال ىذلا هّلتلاب تاسع عبرأ

 اهح وز ىع (هنازوهالا

 الع لوقا“ ”(نيقداصلا نم )اهح وز( نكن ٍأرملا لع بلع تضع نأ



 عفر ف فالخال(ةسماخلاو)

 لاويفللا ف انه ةسساللا

 ةسما+اةداهشلاوريدقتلاو

 ًادتبم ىهف(هيلعدتلا تنعا نا)

 ْ (نيبذاكلا نمناكنا) ربخو

 انزلا نم هءاهامرامث

 ١ هللاثنعل نا هفضل

 لوش ةسماخلا: رأاقو(هيلع

 ناكنا) لحرلا ىلع هتلاةنعل

 اهيلعلاقاعث (نيبذاكلا نم

 /2! جوزنام رويغ لجر هناف هلتالاولاق ديس لوقيام نومعتتالأ ر اضالا تسال

 كالوس دعس لاقف اهحوزتي نأانم ا راحوا عا قاطالو اركبالا طق ١

 آ ١ هللاربخأا ل كلذ نم تبعنكلو قحابناو هللانمابا فىعال ىناهتلاو ىأوتنأ |

 1 اي لاق هلوسرو هللا قدص لاف كلذالا ىبأي هللاناف !سودهيلع هللا لص ىنلا ٌْ

 أسما مالجر ىأرف هلدش دح نم 3 ةسأ نب ل اااه هللاش 316 نا اءاح ىتحاريس أ

 عم و ىتبعل تيأارالحر ى داما عم تدحوف نع لع أك َتدَح هللالوسراي لاف ا

 ِ ههحو َّق كلذ ف معىت> هيلع لقثو هدمان ًأاموسو هياعدلا ىلسمتلالوسرءرك كذا |

 قداصل ينا !ميمللا وهب كتبت ًامكهجوىف ةهاركلاىر ال ىتاهللالوسرايهتلاو لاله |

 هذ حولا هيلع لزنذا هيرضب سعأي نأديرب سوديلع هتلاىلص هتنالوسرو كلذك

 ءلعهتل' ىلص هللا لوسر لاقف هللا نم كلذوج-رأ تنكدق لاف احرف كل لعج د قىلاعت ١

 اهل لبقف امهنيب اونعال كوديلع هللا لص هللالوسر لاقت تلقامو تقدصدق |

 راق سانلا باذعنمدشأ هللاباذع ناو ةرخآآلا بأ ذعنم نوهأ امندلا باذعزاف ١

 اراهلع هللا تنعل نأةسمالناو ِ دهشف اسوهيلع هللا ىلص هللالوسر اهياعىندحم ملاك |

 نذاكلا را هللاب تاداهش عبرأ 0 قديما ةأرملل لاقمت © نييذاكلا نم د

 0 نم دشأمللا باذدعناو ة ةيحوم ةسماخنان أ هللا قنا | اهففوو هك ان اع اهل لاقف ا

 تفك (رسثءنماثلاءزملا)
 000000 2 ا ا ا ا ا ا ل

 انأرقو ىرلا ىف« نيبذاكلا نم ناكنا ديلع هللا تنءا نا ف ةسماخلا:داهشلا و #4 ةسماحلا وإلا
 ب

 5 ( افذدقلا دح طوقَس ةمكح و ل د>رلا ناعل 00 نيعضوملا يلا

 5 محال نانع الخملا مالسلا هيلع هلوقل اندنع حس دقر فق ةسقلل امس ف رفلا لوصحو

 و آر دف هل لعرعت نادلولا قاو ةفتحبو ا دنع قالط ةقرف مك احلا قيرفح .و ادنا

 ا سلاحوهو 0 هللا ىلص هللال وسر ىل اعادع عصأ/لف ع أ ىت> كاسهافاهم

 72 هيلع هللا لص هللا لوس رمهف اع احرف ىل هللا لءينأ وحار هلو امتحالا اق

 هيداهش لطمو لاله داع دع_س لاقفاع انيلثا اولاقتف راصنالا تءعجاو لاق

 , نيذلاو هللالزناف غرفىنح لزندق ىجولانأ اوفرع نيح همالكنع هباصصأ
 15 لالهاي رشثيأ هسودهنلع هللاىلص هللالو_سر لاقف تايآلا رخآ ىلا مهجاوزأ

 وسر لاقف تبذكف لق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسردنع اعتجااهُ تءادنا,لا اولسرا

 ا لاقف بئان 58 لا نك حا ناؤم هللانا ؛-ودهيلع هللا ىلصدتلا

 الإ قتا لالهاي هل هللاقف نيقداصلا ناهناهللاب تاداهش عد دنيعفدهشا

 هللا يذبل هللا و لالهلاقف كرد كلغ لحن ىلا ة لا له ةيساط مدع

 هالنا تدهشفىوق عضفأال.هلللا و تلاقمث فارتعالاب تمهوةعاس تأمكلتف سانلا

 2 ,٠ م!سوديلع هللإ ىلص هللالوسر قرف نيقداصلا نم ناكنا ابلع هللا ضعنا

 سو ةلع دقلا ىلص هللال وسر لاقمث اهدلو ىرباآلو بال ىعدب الواهل دلولانا ىغعقو

 اذ ” ان: لقعذلا وهف اذكواذك ه.تءاح ناو اهحوزل وهف اذكواذك ه تءاحنا



 4ر1 هت 0 هب و :

 كلذ نع ىللس لعغب فيكمأ هنولتقتف هلتقأ الجر هنأساعم دجوالجر ناولتيأ
 1 كلل 3 وهيلع هللا لص هلال 1 لاك !سوديلع هللا الص هاذا

 الوديع اسد "0 ساما مداعوج راف وهيل

 تلأس تلا ةائسملا عسوديلع هللا لص هتلالوسر ه ركدق رب ين مل رعوعل مسام
 انوةكاع هلام هللالوسرو رعاوع ءاكاهنع دا اح ا هللاو 2 هاوع لاقفانع

 مد واتقتف هلتشأ الحبر هتأسعا 2 و الحر ت1 وسراب: لاقف: سانا 1

 سو هيلع كلالد هللالوسر لاقف لعشت فك

 الف (وديلع هللا ىلص هللالوسردنع سانلا عمان أو انعالتف لهس لاقام تأف بهذا

 هسحأي نالبق اثالئاهةلطفابتكسم|نادتلالوسراي العتب ذكر ع وع لاقامنعالتنم اعرف رف

 ءاحرخ !نينعالتملا ةنسكلت تناكف باهش نب لاق كلام لاق سو هيلع هلا ىلص هلال وسر

 مس هب تءاحنا اورظنا سودا هللا لص هللالوسر لاقمت ةياورىف داز نرومحصلايف

 ناو اهلع ةدعت واع وع بسحأالف نيقاسلا جدخ نيلالا ميظع نينرملا هنأ

 ان 1 رق كتيحاص ىفوكنف هللالزتأدق !

 كا تاك اهاع بذكدقالا|رعوع بسحاالف ةرحوهناك ريخحأ هب تءاح

 هلوق«هماىلا بست دعي ناكف رعوع قيدصت نم سو وهيلع هللا ص هللالوسر تنىذلا

 * لتعم نيتانسل إب دسوق وقو» اهمءسعم نيعلاداوس ديدشلا يعدالاو دوسا ىاو 5

 ضرالاب قصلت ةءاظعلاك ةسود ءادا حف ة ةرحولاةرحو هناكدإوقو٠ امهظيلع نيتاسلا

 هنأسمافذق ةيمانب لالهنا سايعنبانع ( خ ) ءرصقف ةفلابملا ثيدحلا ىف اهيدارا 1

 دحوا ةئيبلا مسوديلع هللا لص ىننلا لاقف ءامحمب نب -2-- و هللا لص ينلادنع

 هللا ىلص ىلا لع دف ةئيبل| سلي قلطنبالجر هنأ ما ىلعدح اوال رايلاقف كرم

 قداصل ىلا قلاب كثعب ىذلاوةيمأن لاله لاقف كرهظىدحالاوةنيبلا] وش وديع

 نومهرب ني ذلاوهيلع لز 1 مالا ةيلع ليرب> لزنف دحلان م قىريظط 2 اذلو

 آاًخ املا لسراف ٍج يدا ىلص ىنلا ف رصن ؤنيقداصلا نمناكنا غلب ىتحأ رقفمهحاوز

 لهف بذاكاك دح نأ 5 هللال وش ٍسوهيلع هللاىلص ىنلاو دهشف ةحانإ لاله ءاقثا

 سايعن.الاق ةبحوم اهنالاقو اهفقو ةكارع تناكالف ت تدهشف تماقم“ بئانامكتم

 لاقف تضف مويلأ رئاس ىوق عضفأال تااقمأ عجرت ام أ اننظ قدح 'تطكتاو تك اعلق

 نيقاسلالبدخ نيتيلالا غباسنينيعلا لكع أ هبتءاجناذ اهورظنا عسوديلع هللا لص يتلا
 نم ىضمامالول عسوهيلع هللا ىلص ىنلالاقف كلذك هب تءاعفق ءامحعب نن كن رمشل وهف

 نيذلاو تازئامل لاقسابع نءانع ىراخ/اريغ ةياوزرفو نآشاهلاو لنك هللا بانك
 ىلنكيمل لجر اهذخفت دقو عاكل تينأول ةدابعنب دعسلاق ةي الا تانصحلا نإ !

 هتحاح غرش ىتح ءادهش ةمب راب آل تنك ام هتلاوف ءادهش 3 ةميرأب ن1 هيععأنأ

 ميسو هيلعدتلا ىلص هللا ل وسر لاقفةدلج نينا ىرهظىفنأ تي انام تلقا بهذ :

 (عب ءال اخ و اق)



 0 .ونذر غي ىأ ( مح رروفغ هللا نأف ( هيلعلدبو نيةسافلا نم 3 مهلاو>أ(اول 2 ًاو)فذقلا ىا(كلذدعب نم

 الا لمجنمدنعو بجوم 2 مدح 0 نع رسشع نها اعز نا ٍ !وصنم نوكينأ اءانركشإلا ىقدحو

 ع

 نو 9 نا ةماشلا اجاب

 مهل ىف مه نم الدب ارورع

 فذق محرك ذ املو

 فذق ركح نبب تايئحالا

 ن.ذلاو ) لاقف تاحوزلا

 1 م-هجاوزأ نومرب

 انزلاب مهاحوز نوندش
 قى (ءادهش مهل نكيملو)

 قيدصت ىلع مسهل نكمل

 اللا )دنع كد 0 مهاوق

 لديلا 1 (فأ

 هددأ ةداهشف) ء ءادهش نم

 ع

 ريسع ىفوك عفراب (عبر

 سام
 5 ِِع

 مهريعو مهددا ةءايشف

 ا
1 

 لماما اوردصملا ىلاةفاضالاب

 ةدامشفوهىذلا ردصملاهيف

 دسمان رسال

 هريخ اذه للعو هدأ

 بحاوف مرن دقن" قر د

 عبرأ أ مهدحأ كر

 نمل هنا هللاب تاداهش )

 هءاهامر اعف ( نيةداصلا

 3 ار :

 نم ( كلذ دعب نم

 ( اودصأو ) ةيرفلادعب

 هللاناف) 1 ءرنيبو مد "دب اهق

 نال(م> د)بانن .م( روق

 هده تلز ةبوتلا ىلع تام

 1 انههىلااهلوأن :نذن آلا

 هدا و ىبأ ىبانب هللادم .ءنأش

 (مهجاونأ نومر. نيذلاو)
 ةبأرا 00 فاحم# (هلابتاداهش عبرا ا ا نهسفنأألا ١ 1 وأقام لع(ءادهش مهل ن 5 وزةير ,غااب مه ءاسن

 6 ارا الوقف (نيقداصلان 1 هنا) وهالاهلاال ىذلا هللاب اح عيرأ 1

 حرب ءاذ ال لاقوةيوتااب طقس فدقلا
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هلاعا * اودصاو هَ فذقلا نع هي كلذ ا
 : مالستسالا هنهو كر ءادنلاب م

 مثلا ءاضتقاوهو مكلا لصاولا عجار ءانثتسالاو فوذقملانع لالعسالاوا

 | ةاستسالا ةبوتلا ماه نم نال لقاك هيدحلا طوقس مزايالو مالا اذهل

 0 رذلا هلم و ىبلاىلا لبقو ءانثتسالا ىلع بصنلا ىتثتسملا لو لالحتسالاوأ

 ءطقنم 0 -فو بحوم نم هنآل بصنلا هل-عغو ةري_>الاىلا لو مهأ قمه نم لدللا

 3 حاوزا نودهرب نيذلاو لف ءانثتسالل ةلع 3 محرزو ١ َهَدَع هللا ناذ 4 2 6 هدعباع : لصتم

 ]و ةهارنلع الحرئأر ةيمانء لالهىف تازن# مهسفناالاءاد ءادهش مهل 0 ,ملو

 ااه عجبرأ م هدحأ ةداهشفا و ريغ ىدعإ الانا ىلع مهلةفصوأ ءادهش نم لدب

 ةعضرددتو و ردصملا ىلع بص عبراو مهدحا ةداهش مهاعفوأ مهد ةداهش بداوأ ل!

 برقا اهنال تاداهشب قلعتم 46 هللاب قف ةداهش ربخ هنا ىلع صفحو ىئاسكلاو ةزج

 لصاو انزلانم هباهامر اهفىأ ه6 نيقداصلا نملهنا © اهمدقتل ةداهشب لبقو
 1370117 كالإب هنغ لماشلا (قاغونا تريتكو راك فندخت دنالع

 ”اقلا ةداهش ل لوقىف ءاذعلا فاتخا © ميحر ر روفغ هللانا يلق كذا ش

 ذو نذتل ار هن. هتداهشدرتف ذاقلا نأ ىلا موق بهذف ءانثتسالا اذه كح ىفوةبوتلا دعب
 ةأ دعب بان ءاوس هتداهش تابق ةبوتلا دعب هتلاح تنسحو لاقام ىلع مدنو

 در ىلا عجرب ءانثتسالا اذه اولاقو اوبان نيذلاالا ىلاعت هلوقا هلبقوأ هيلع دحلا
 رغنع كلذىورب قسفلا مساهنع لوزبو هنداهش ليش باناذاو قسفلاىلاو ةداهشلا

 ١ 0 و بيسملا ني ديهسو سواطو ءاطعود هاو ريد نب دعس لوقوهو سايعنءاو

 1 | 19 ىفاثلاو كلاملاقددو ىرهزلاو ٌريزءلادبع نيرعو ةمركعو ىدشلاو رايك
 رب ءانثتسالا اولاقو با”ناوادبأ لبقتال فذقلاىف دودحلا ةداهثنأ ىلاموق

 سفتباولاق ىأرلا باعصأو حيرشو ىلا لوق ةوهأو: نوذدادلا مكنئلوأو هلوق

 10 نالدح نيحهنم رشدحن ١ وهف ةاشلالاق < هنداهشدرتال

 ااا اذا عدو هلاغ رشق ايولقو هلاس نسا امودرت فيكف
 وتلابدحلا الل الاد لع العلا ةماع ولكلاا ىلا عع

 اتلقاذاتلقناذ«ةيوتلابطةسنالو وفعلاب 0 د اك طقسففوذقملاهنعوفعيناالا

 اادنأدال دفا 1غ اريشم مادامادبأ ىوم تلقءانم ًاماوق ىدقأت ةيوالادعب هاهم
 :؟ ىلع مادام كلد داربادبأ لبشال رفاكلا ةداهش لاش امك هي قيليام ىلع هندم قاشا

 ناو نوفذق ىأ 6 نومرب نيذلاو © لجو نعداوق # هتداهش تابق رسأا ذاف
 سفنا ريغىا < مهقتأالا ف اولاقام ةك ىلع نودهشي ىأ هي ءادهش 6 نكيملو

 2 رامدي الادذه لوز , ثتلحت هك نيقداصلان 1 هنادللاب تاداهش عبرا مهدحأ أ ةداهشفإل

 م ! لاق ىد- ءنب مصاعملا ءاح ىالتقلا ا رعوعنا دخت كعس نب لهس نع

 ح



 بح

 ق-اذاب لثم هريغب فدعا ص ةدا> نينا مهو مدلحاف ءادهش ةمب راب 5 م 3 0 أو

 وابلاو ةيرحلاب انهه ناصحالاو نصل اريغ ىفذقك رب :هلابح و نا براشأإ

 انضحلا ضصتو كتالاو زكذلاَنب هنف قرفالو انازلانع .ةقفلاو مالسالاو 01
 | دنع هوهشلا عاقجا طرتشيالو عنشاو 0 نالوأ ةمقاولا صوشقا

 ترض نم ا هنرسدن .كلو ةقين>ىبال اة ةفودقملاجوز ةداهش ريتعيالو ءادال

 ةداهشى ا # 5 ةداهش مها اوليقتالو 6 هدد هدد صّش كل ذاو هلاعحاو هييس فعضل انازل
1 

 0 ئد را ءاقشسا ىلع كلذ 0 0 فدقااىف 2 5 اش نلف و نفهمها 2

 3 ِِع

 دنعو 3 : ملام 534 ادنا 3 ملعب امم اوسا داما لد .ةهلاحو فك ةعفد هيلع نامرتف امو

5 

 ا نين 0 كلذ مرحو كرششموأ اهلمو ثَريَح ققساف حاكت ىف بغرلا يأ

8 
4 

/ 
 | نيئمؤملا ىلع مر نيفئاقعلا كن اًكاصلا ةيعرلاكرتو ىاوزلا حاكت ىل 1 ةيلكلاب هب

 عراب اولي مل مث 8 بئاغعلا رئارخلا تالسملا ىنمي #“ تانصحلا ف انزلاب نوفذدك 1

+4 
 أ

 ١ نيناعدلح هيلع 0 0ك ةدلا ا ازاي هللاةءانزلاب 3 222 انصغ كد 2

 فذاقلا ىلمف نصح ريغ فوذقملا ناكناونيعب ردا اديعناك ناو ار > فذاقلا ناك

 ىد>انز لا نم ةفعلاو كب راو عولبااولقعلاو ومالسالا ةسج ناصحالا لمكا رشورز 3

 ,اناند ءاعدح الو فذاقهفدقمت كلذ دعب هب ون تنسجم رانا سهرغق ىفذ ا

 ْ ديرب نأالا اندق نوكيال هوك انه سال 001 ىنأسالاقوأ رخائمايوأ كل

 فدش سلف ها ىنا سها 5 تلو أ دز ؟[و ال أ لوش 9 ضرعتلا ام

 آدإ

 ناىلع ليا 0 70 افلا مع مك ءاوأوادنأ ًاةداهش مهلاوارقتال وؤؤت ىلاءتهل و ةود#عاضرلا

 اونان نيذلاالا 00 هد - الا 0 قياقلا 0 نال 1

"5 5 
7 

 | 0 اك أ نوم ربنيذلاو# انسانا اناا ام قد نا ةيناز زااو ةمنازن الا

 أ ءادهشةع رارابتعاو ىناوزلا ت.ةءنهرك دوناصحالا 0 اتاف ودقألا فصول وَ 0 نانو 8|

 ”امافا دع | زيا تالف ضخرل ةطامتتولل رخال
 1 لاحرلا ن م ءأ حل[ حاكت ق 0 بعرتال ةثييكلا ةقسافلاو 1 وأ ا ةثيمح 5 تت

 / ع 6 2 ا ما 5 32 1 .٠

 ١ ا ه« نومرب نذلاو ف ىلامت هلوق 3 ةسازلاب جورتلا ةهمرح 000 ةهعر> نم مزايا

 1 نا يالا مكح ناد 0 ةداح نينا دداجاو هي ا نزلا ىلع نودهشب 1 5 ءادب

 ا
| 
1 
 ا

 ا

 أ
 ا

 ١ نال فد داع ٠6 نعدخلا طقس ان زلاب هيلع ن ودمي ف كدعل 1 فذاقلا ماقأوأ ا لاب هسقن لعفوذدق م

 ارح اذايوأ 25 امأ كة دقودب 4 رفلالجال هيل

/ 
2 . 3 

 ا نوذودعالا] لاح ىف فد دقوه لاو 01 هب كلاملاثوةف. وأو تالا

 "مهمتك

 نب 4سم لودعرا 00 العا عب 5 ولآ مل !ث) ةي رقلاا فكان 53 1 7 نوفدش ( تانصحملا ّن نومرب نب

 فذقلاو تافلكملا تاململا فئافءااورّئا رح ان زلابن ونذش ىا لعداصلا سكب ,و(تانص#لانومرب نيذلاو) باحقلا

 لقا رتشالو ىناوزلا سةقعارون 5 ةروس)َك نا 2 زايلوقتن يس ل هدارملاوهديثيوان

 مث ) هلوقب ءادبش ةعبرا
 أ )م ادهش ةعب راب اونأيا

 دوهك ةعبراب اونأي مل م
 هال انرلا لع نوديهش

 لوش نابان زل /| ربغي فذدقلا

 قكي ابرلا لك 1اي قسافاي
 ربزءتلادءلعو نادهاش هيف

 ةفاكقلا ناصحا طورتشو

 عولبلاو لقلاو ةيرخلا
 انزلانع ةفعلاو مالسالاو

1 .2 
 0 5 ةةضصدتاك 6 | 1 52-5

 10 نص 1 فيترتال طرشاا ابا وح امهعوقو ىف ناس لوبقلا نع ىبلاو دالا شالا
 نيناكمهودل>اف)فدقلادحإ ْ : ١

 قارح فذاتلاناكنا(ةدل> ١

 ةداحو هلك كا

 مهلاواقتالو)زيرقلا لع بصن |

 قةداهش كت (ادب أةداهش

 ةداهش لك معتف ىننلا م

 اندنعدملانمةداهشاادرو

 ا ١ دلبأ ءانتما :قلكو
 دنعو فيىعام ىلع هةضمب

 ىلاعت هتلادجر ىفاشلا
 سفش ةداهشدر قاع

 ل رشا اءازحات دنمف فدقلا

 درو دللا ىرلاوهىذلا
 رة ودسالا لغ ةداهتلا

6 

 مهكئاوأو) مهم امح هدم

 فتناتسم مالك (نوةسافلا

 لاح ةياكح هناك طرخشاا |

 كاهل ىلا 5 هللادتع نيمار أ

 ةيطرشلا ةلجا 3 اذه

 اوان نيذلا الا ) هلوقو

 اوبات نيذلاالا) ةيرفاإب نوصاعلا ( نوقسافلا مه كئاوأو ادبأةداهش مهل اولبقتالو ةدلج نينام)ةيرفلا 1



 رت 0 ايلا ع ىننلا ل.ةو ةغلامم ميري هيزنتلا نعربع كلذإو دساقملا ند

 5 8 نس ل 1 8 |

 2تناوهإوش خ وسلم وادم اد ل ءذلاسسلاب صو وس مي او اهر هاا ىلع دم رك و

 2 بصخ | نه اباعي ءانسن ةشدملا ىو ما 5 مها ل امال ءار ف مهد5 و ةئدملا

 109 روو_سر اود اتساف مهيلع نةفنيل يع 2 نب يالا ارقف نم معان بى رد ةخدلا ا

 غلا كلت اوحوزتب نأ نينمؤملاىل اع مر ,ُح ادب داما زيف كلذ ّق سو هيلع هللا ىللص |

 اورو ىعشلاو ىرهزلاو ةداتقو ءاطعو دهاع وق اني و تاك نك ننال ا

 دك را ةلهاجا ىف ناكو يورد 00 بئاسلا هي زاح كور يوي مأ نهنم ا

 هت لحر ناك لاق هدح ءدسأ كَ بيعش نور "---- و هي كل هداه لَو ا

 0 مفي ى 0 ل راشالا لمح ناك رداد تغاو أ دس"

 م 5 كاد ال الر لاكأ هلاك ىندكلاو تلاق انزلامرح هتلانا دثسع لاقف

 داافالا ىدفاو عا, اوه جاعتلابنع دانرملا موق لاقو 111 كا نود كن ءاوأ ْ

 ض5 ا ادعو كلو و نازي الاىئازتال ةينازلاو ةكرششموأ 3 ف

 وهو اهعناح نا نوره نب ديزي لاق سابع نءانع ةياورو كاحم#تلاو ريبح |

 الا حاكت مرح دوءسم نبا ناكو ناز وهف مرح وهو اهءءاخ ناو كريثم وهف أ

 نا ةعاجو بيسملا نب ديعس لاقو نايناز امهف ةينازلا ىلازلا جوزت اذا لوو '

 ودكلأو ىلاعت هلوقب تنعش مث ةينآلا هوب امارح ةينازلا حاكن ناكو خوسنم ةيآلا |

 رسمالدب عنأال قر سانا هللالوسرإب لاقف !سوديلع هلا ىلص ىن ايلأ ذاحروأ ناعألا

0 1 

 1 افلا ؛ هه 0 و ( ريع نما لاءزحلا )
 تل

1 

 | لق داذنع نكس مالا لص المعإ اديلع هاءد : رو تيادتاظطل ال وانع هناف 1 ىنايالا

 الا ىبس ىلا لّوش “ىطول 'ماكتلاب 3 8 لو لالذلا 00 الما راو وحاكل م و حاف

1 
 ع

ْ 

 0 ؛ةرعب تايار نهل ةندملاو ةكع نك ءاسنىف تازن ةمركع لاقو سابع نءا نع

 اح ند اسساف ةقفصلاكإت لع ن :يحاكن نيك ند ل دا راق 0 ًّ اهذءد ةمازلا

 00 هيلع قس هات طرتغ ِي لوز رج مأ حا حاكن ميسو هيلع هدا د هللال وسر :

 8 ن ىلإ قانع ةتعد كم 9 لف ةيلهاجلا ىف هلذةشهدص تناكو قانع اهل لاش ١ ىتب ةكع

 ماكر كسماف اقانع مكتأ هللا لوسراي ت تاقف اسو هيلع هللاىلص ىلا تيتاف لاق سو

 اناذاو ةكرمش»وا 2 الإ كال ىنازلا, تلزنف 2 ايل ا اينو هلعادثلا لم دا
 الا هجرخأ ا يفر 0 هارت اعدق كرشموأ ناز الا اهسأ كتي
 اصاخ ميرلا لاك ءزل وع لوف ليف ىنملا يراك ظافلا واد ءبأ و ىاستلاو

 كاع

 ع

 ,ءىور اع ةسازلا حاكن زوج نم محاو مومج !ا ادهفىف ةازلا تاخدف و

 |0030 هديع ةياور ىو اب عتتسا لا اق ةلاح _” اهقلط لاقف

 ةاورلا 5 ةعقر اكل لاق سابع ن.انعىئاستلاودو ءادو أ كدا اذه ى ورو

 نا ىور و تباثث سيل ثيدحلا ادهو لاق مهضعب هعفرب ملو سابع 1 0
1 

 ل1 ىلإق 00 < نا ع 00 كة : 0” الحر 1 تك



 نفذت

 | نكع هك احا ةبوقع هنا لعلب اد اياذع هترعسو اههدح عضو رضع و ( امهباذعدبمكيل وز دحلا اولطمت

 00 نعو 0 لوح ةفاقلإ ةعانخلا اهناك ةيلاغ 3 ةفص ىهو ا هكا اهلقاووهرج زيواورتلا 4

 يكل ل 2 2 ةينازالا 5 :ازلا)هللاب نيةدصملانم(نينمؤالا نم)الجر .نيعبداىل | أةعبرأ امهنع هلأ
 1 نم ةيح ف بع ر ؛ اعاو ءاسلا حاوصلا حا ا ىف بعربال انزلا هنأش نم قلل ثنا ْىَأ ) كرشموأ| د

 ةقسفا!نماهلكش نموهنم اف بع رباعاولاحرلا نم يا اهحاكت قبغربال كلذك ةكاسل [ةخسلا و ةكرشف يف

 تاثيخا هلوق الما غو نامل او فافءلا ني رقناعالاو محلا ىفكرمشلا ليدعاب زلاذااياغبلا حاكت ىفديهزت هب ..الاؤ نيك رسل

 ريغنالء طولا حاكتناب دا الا لقو رك ىلا ركن وارق مسن ثمالسالا لوأىف امرة ينازلا حاكت ناكل بقو نت
 ناز :الا اهم ىف زبال ةسازلاو ةينازنالا ىنزنال ىنازلا كلوقاذا ىضتش ةنكل ع وهو اهتم الو ةينازلاردقتسي ىف

 ريغ هنوكبىنازلا ةفصيلوالا ةلجلا ىنممو حاكت هرخآو حافس هلوالاقفاهحو م ةاماقد 5 وديلع هللا ىلص لت

 ريع اهنوكب ةمازلا ةفص 4 رونلا 0 م ةساثااىنعمو - محم وس رحاوفلاف ن كلو فئاقلا ا

 نافل ناشعمامهو ةانذلل | نأذ لكتتلاوف ةدايذ 5 نسل م ةفئاط اممءاذع دهشيلو عبهتلا 5 ان 7 0 مب وع سح "كل وءامعشل اف 2:
 او ل2 ةملازلا تندقو ”ىشث لو>ةفاح نوس لا نكع 3ق رف ةفئاطلاو بيذعتلا لكشامع اه رثك ١ لكشدق مص

 32 2 ات

 12 ةلارملاو انحام لع

 اقاَر م هب لص عجد كارلا رانئاوأ دحاو ليقو ةئالث اهلقاو فوطلا:

 | لئاملانا بلاغااذا # كرسشموأ نازالا اهسحكنيال ةينازلاو ةكرسموأ ةنئازالا كَ
 / ةلعتلك 0 اصلا | اهفبغراال ةعفاسملاو اوصلا 6 بعرال انزلا ل

 ١ ةينازلاو لانا ةلباقملا قح ناكف قارتفالاو ةرفنلل ببس ةفااخلاو ماضتلاو ةفلآلا

 | ةيلألا نال" نيف ةئغرلا ف لاح رلا | ف ناس دارملا نكل كرست أ نأ نمالا مكتنال
 | مهلغ نقفنيل نهسفنا نيركياياسغب 6 وزتينا اومهالل نيرحاسهملا ةفعضىف كل
 ١ هلال نيا ىلع كلذ مرحو #9 ىنازلامدق كلذلو ةيلهاذلا ةداعىلع نواسكا

 تا تاشن اهئم ىلا ةداملا

 ميس ملول اهنال ةيانجلا

 ملو ودل ضموت ف لدرلا

 نكع ىملو 3 مل هك

 كلذ دا

 هلالي أه مل

 لحرلاوحاكتنلا م

 ةئم وبطاخلا كن لل كم 1

 كلذ ريغو بسنلاىف نءطلاو ةلاقملا ءوسسستو ةمهلل ضرعتو قاسفلاب همك

 | نم ه #9 رغن ى ءأ# ةفئا اطظاميءاعم 1ع أ اذاامهدح ىأ أه ام,ءاذعإ# رضحملو ىأ «دهشيل و

 ا زاادوب مش ددعب ةعبر أ لدقو 0 ةونالدرل مودع ؟لحر ,هلقأ لق 546 نينه

 ا كولا اح الذم كلاود عفو ةمازالاع 5 از ءلآ | لح ونعدإوق

 9 تاطلاء دب | :
 6 ىرثو ّ تكور تلقت مدقق موت لاقفا ايدكحوتي 5 الا ندم ىفءالع 92 اوك 0 ل: :«قااىلع كلذءركلا

 ع وفرااىفو ىلا ىلع 20 لأب 5 5 َّ ها راسالا ” ٠-1

 هسفن لحد ال نأ ن نمو ا كلذ ىلع 5 راحامبم داما مم عاش بخ نوكي ن نر أ وعابأ نأ كلو بنل | ىنعمأ 0

 قاسفل ايهم لان مك 8 اموأان [”نلابسكتلا دصقل اياب 1! حاكنو أت زلاىأ (نينمؤ ا ىلع كلذمر 6-5 ور)امعنوصت وةداعل هده

1 
1 

: 
 ل ال ا|فارتقال ض ل رع لا ندمابف م 5 نيئاطالاةسلاغو ةيسعلاوهيقدلاَق ااءوسا تدم !او ةمثلا مقاوم رو“

 داااوظفح هه [دعاضف ع اعاروإ الح 2( م وا نمّدغنا اظ 0 امهلعدملا ةماقأ 0 ءرضحلو ه(امب ءادعدهشيلو)ت تاو

 ىرشمدئالاو نم ( هك كرشموأ )باتكلا ل هأ دئالوم(ةئاز الا) جوزتيال( (متتال)دبن راعملا تاتكلاّلا 0
 نما رشموأ) تاتكلال لها :(ناز :الا)اهجوزتيال (اهمكتال) نيك كادتالو 0 لاله دئالونم 6 زلاو)بإ

 000 ُ 0 موا ىل اع 7 نين سخلار ,ارحا دالوو باتكلا لهأدئالو غوزت قع جوزلاا ) كلذءرحو ربرعلا“

 ةشدملاب نك نيك رشملارا رحأ دئالوو بات كلا لهأ دئالواوج وزني ناك ذأ سوهيلع هللا لص ىنلا بادصأأ نم موقف

 ىزبرال كتيال بات 8 نمو أ ةلبقلا لهأ ن 00 كك زلالاشو كلذ || 0 الا تازناإف نرسل ةبعر را 0

 نءوا باتكلال هأ نموا ةلبقلا لهأن م ةشازلاو ب ردلا كس شم نمدك ريثموأ باتكلالهأ نمو أهلثمةنازن الإ
 ال

2 
 ايد 6

 0 ل < سوس ا 8
0 

 نام
 م



 محل 1 ملالا لدصيا غلاسالهنا ىلا ةراشا هيفو داجلا برض دال ( ةدلح ةئامامبم دحاو لك !وذاحان)
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 نب رقما امدقلا وأ نييداعلاو لوقلام ن نو اوشا م :انةلطلا ىل 3-3 معلا نيداعلا“ ىرقد و

 ا

 ظ
41 

 رفعاف انمأ اندر نولوش #9 نينمؤ وأ عي ه ىدابعن ل قد ناكدنا 1

 ا ما نو نهتسلف مهنه نورخ#أ ى ءأ ١ رع“ مهوعذختاف نيحارلا]

 | لكم اسوم اء هللا ىلص هللالوسر نادحأ نم 5 رمفلاب ن ند ا وناكشيرق' ”رافكق ل

 ظ م اذاىلع 00 صاع مويلا مهتنز زجر تالتة بابخوابيوصو راك ١

 مه مهنا لف امندلاىف كتازوساو ١

 ا ددع#ر رود 1 امندلا ف ىأ سي ضرالاق مبا الو باي رانك ل اال

 أي

 هدادصإ مهام ماخعل ا مي ةدهاوسن ما هائوم ا ها اموانثبل اولاق نب 2

 ١ 00 0 ى لاع ًانوطفحم ل نر ذلا ةكمالملا | ىندي و 1 نس داعلا اا 0 باذعلانم :

 1 حنس هه

1 
 3 مم منك ) ىق ّجعاط ريبسلا كلذ مكلفش قح(عر 5و وسأ ا 1 زوسا(اير ئ

 م لعو ىتءاط ظط ىلع (او مريصاع )ةنخلا(مو ا اك ِ

 ا هذا راكبا انا

 ْ 3 5 ,٠ ىكىصل 0 آف ىرك ذ مي ءاز سال اب مكل اذتشا كاسنا ىأ :« ى 5

 "ا | هي لاقي ةنخل زوفلا مهربصإ مهتزج ىأ نونا ءاأ مه

 نيجارلااريخ تنأوانجراوانلر فغاذ انمآانيرنولوشب ىدابعنرم قيرفناك ) نأشلاو مالا نا (هنا)ءايثلب هديغ

 ليقدشلام ةكنلا اق ؟لاالان
 ) كوسا تح ) نيرخاس مب متلغاشتو اًوزه هوذا ءانعمو ةصاخ ةفصلا لهأ لبقو مهنع 0

 م.ءازهتسا ( نوكح“ مهنه متنكو 0 ى رك كانتا اببسريبل تالا! كتف( ىركذ)ةفصلا كلت للعم

 نوكينازوجيو(نوز زئاقلا مه) (« نينمؤملاةروس + مال ىأ (ممنا)

 2 5 امان الوعقم

 ىزج نال مهزوف مويا
 مهازجو نينا ىلإ ىدعت

 هرج مهنا ةنح اوريصاع

 ١ فائتساإلا ]2 12و

 ل نوزئافاا مه مهما

 رود والا أ( لاك
 لق ةكفالملا نم مهلاؤسب

 كلالم أ لعوةزجو يم

 (ضرالاىف متثبل[) مهلا سينا
 أ (نينسددع)امدلا ف

 نصت مف

 | ولاق) زي 0 و ملل

 ) مول ضءبوأ امون انذنل

 كلا هدم اورصقتسا

 مثيل نيئسددع

0 
 مهدوا 2 ىلا ةفاضاالابايندلا ىف
 نال اهءاذعنم هيف مهاملو

 هتنحع مايا ليطتسي نوممملا
 مايا نمهلع صام رسصقتسو

 ىأ(نيداعلا لئ-اف) ةعدلا

 ) قيرفناكمنا )ر راثاا ند

 نيئمؤملا(ىدابعنم) سر ظط

 (انمآ )اخ راي(انرنواوش)
 كلوسرو كلاتكبو كب

 موكذكاو) نيدلاو ولان م 2 .اع مرأتنأ (نيجارلاديختنأو)( ,)( مب 2 ا و 577 ا 0 اش ون ذأ( (ادرف

 + (نوكششت
 ل 4 ها زب رانلا نم 0 ةنللابا وىزاث ذ( نوزع« افلا مه

 و زوم م مس زجفا ) نو

 مايالاوروهشلا' ( نينس ددع زروبقلا ف(ضرالا)متكت(متبا ل مهلهتلا (لاق) هباعصاو ناطس ىلع منازوتسالا هن
 ةظفحلا(نيداءاا لّئساف) كلذ ىردنالاولاق مث(موب ضب وأ) اولاقن كلذىفا وكش مث(/ام وب انثيلاولاو]



2 0 

 زت ( نوبذكت اممتتكف) امندلا ىف ( مكلعىلتت) نآرقلا ىأ ( ىنإآ نكت ملأ) مهل لاقيق نوسباع( نومللاك اهبف م
 | انلاعأ انقشىأر ردصم امهالكو ىلعو ةزجاخ واقش (اذنو و١2 [ كلم ادلع تدلغ انراو

 | افشل نم انيلع ثتك ام كفل 61 انك لع 4 رثعز ءاثلاعزلل ظ:ليوأت

 3 000086868 تت 0 1 لعشام 8-5 اعاد

ا دل وكلاو قارتحالاةدشن 5 3 0 هو 2 31 0 اعبامو ديعلا
 ِ ءرثو» نانسالا نع عل

 ١ منك 0 نكت ملا مهلا لاقي ا لوقلا راما ىلع هك كلع ل 0-5 نوك |

 ”وةشانيلعترلغانب راولاقؤف هلحال باذعلااذهاوةمح ا 00 ظ
 00005 داكلاوةزج ارو ةقاملاءوس ىلاةيدومانلاوجا ترا تننحملان تكلم | ْ

 ا 2 ااسرو» قلن ء«نيلاضاموق انكو وف ةباتكلاك زيتكلاب ”ىرقو ةداغسلاك |
 ؛ اهيف اولا لاق 8 انسفنال دولا اناف وق بيدكتلا ىلا هي ادع ناذ 8 رانلان
 : كف هنرحز اذا د ا لا لإ +2 ماقم تميل اند ناو 5 0

 اق ) ىل ماءتهلنا ن ا

 لا ل لوةواهأ دعى 3

 هناطع ىذلاربغ 52

 اب وأو نواف هز ,راتح

 اذهو لدفلاق 5 ا رطخ مو

 لولا كلذ نولوشاعا ب 5

 |[ طيرفلا نم مهنمن ناكملار 4

 وءاطين ل هل
 | تئانواوه رانا!لهانا الد نوال باذعااعفرف نومك: الوؤ# ١ 00 ا 00

 6 0 7 0 )م
 هذ ن نواعث هني انما امر اغلا نولوت.ف ىنم لوقلا3 6-0 نواع“ انوع و ان ربا امر قل ا ,ء(نيلان موق كو)

 0 5 واعف كب رائملع قل كلامايا املا نو 56 0 0 5 انر)با نر

 ناف ) راثلا نم. ىأ ( اهنم
 بيدكتلاو رفكلاىلا( اندع

 لاق)انسفنال (نوملاظاناذ

 توكساويكسا (انهنئاونخا]

 (نوملكتالو)ناوهوةلذ

 مناف مكع باذعلا عفريف

5 

00 

 اك رخا انير افل د ولوقفل 15 .قنم مهسقا اونو ىتا نأ وباقي , هرقلجا ا ا

 0 أش نوباجف نومجرا برافلانولوةيف عرمأ ملوأ نوباجيف الام لمع
 سارلاك مههاف_ش ككلقتو مهما ا تدب دق َّظ نود ىأ 6 نوطاك ا هع هو

 هللا ىلص ىتلان ع ةع هللا ىذر ىردكلا 0 *,.علعر راتلا| 02 ىوشملا

 ا ودسار رطسو 0 م ىدانلعلا هتفش ص هاقحو رالي لاق ْن روخلاك اهيك وإسو

 م ل مح نسح ثيدح لاكو كمر يلا هدر أ هن رس 00 ىحىل املا ةكمش

 | لوفوت ءرجاوزو نآرقلا عراوقىنمي # م 0 ىللتت ىنابأ نكت ملأ 98 ىلاعت هاوق #

 3 ُ اف انلع تدتك ىلا ىأ * انتوقش انيلع تبلغاشر اولاق نويذكت امم: كف

 ان دعنا رانلا نم ىأ هياهنم انر رحااشر رط ىدعلا 2 ىأ هك نك 4

 حاد رطاذا تاكلل َّك هاك اهقاؤدسباع أ اك 6 اهيف اولا لاق ن ,وااظانؤ 8 ركب ىأ

 لايك اناربأ كاإاذدتمق مكلع هنو انا اذا اذعا| عفر ىأ 7 لومطت الو 0

 ريزلا الاوهام كلذ دعب ن وملك تال ثراشلا لعأ هن ملكتي ف كرخا وه نسحلا لاق جرفلا

 وهليةفقنغالو عفربإل
 دع هب نوملكت مالك رخآ

 ةمهشلا الا كلذدعب مالك الو
 ا

 ِء
 0 ريد 0

 "ناورعن هللادبعنع ىورو نومهش الو نومهشال بالا ا ءاوعك ءاوعو قيهشلاو

 7 ييجيالف كبر انيلع. ضقيل كلاماي اماع نيد , را مهجن نزاخاكلام نوعدب منهج لهأ
ماظع قرح اومههوجو

 مه

 مهو رانا رههول لكأتو

 ( نوألاك ) رانلاىف (ايف
 ودا
 يا 0

 ( نكتملأ ) ميعأتقدذو
 (ىنايآ )نكت ملا مهلهل لوش

 ع امثدلا 6 3 لح ردا

 ١ ىلا ( انبوقش نلت ,إب ( اير ) رآنلا ىف ,هورافكلا (اولاق) 0 )تاك

 0 ا ([دعنا ) رانلا نم (انمانحرخال] ا 8 7 ذاك عنيلاناموقانكو)نمؤن إف ظوفحلا حول ةانلع تكا

 جور قولا ال(نوملكت داو انلاىف او رغصا(اهمفاؤسخلا) هل هللا(لاق ة)انسفنأ ىلع( نوملاظاناف )

 لثم مهعدبف نوم اظانانان دعناذ اهنم انحرش انبر مءر نود تاروتك اب 5

 ا 1 ةملكب كلذدع موقلا سياف نوملكت الو اهفاؤ 1 مهيلعد رب مث نيد سع اسدلارع

 0 ا[ ىديرل اح رخو دسوتت ىوغبلا هك ذ قيهشلاو زيقذلا الآ ناك

 ةدخا هللاقاذا لبقو ةملكب اوملكتي مواوتكسىأ 5 ةماك كلذ موا سا 1
 0 5 هج و ىف حان رهضعب لبقأو ل ٌئاحر طنا نوملكت الو



 9 نيام ٌوااةروس م لازم ١ 1 64ب - نوكالونيقاسو نيام نوقر

 امندلاىل 0| ا 0 ا لعامل ايندلاىل 1 عوج 1 ىلك طانقا وهو و ةماز

 ةءارقلاو ةعاسلامايقل 6 روصلا اذاذههةرخ آلاف ن 00-2 ىلا دف عوج رلااهناو
 7 مهن باستا الف 0 ةروصل عجاضيأ روصلاناس وب داصلارم دكبو هوواول

1 

 هك نولءاست الو موناانولعشاك هك دكموب 9 ام.نورخشيوأدش وهتحاطودساو 1

 قاو هلودق ضقاننال وهو هسفنب هلاذتشالا ضعب مهضعب لاش

 ع
 فاد 122 كارتون ه« هشزاومتاقثنف 4 رانلاراثاا لهاو ةنلاةنل ا لها

 مه ضعل

|| 3 

 ب

 وخدو كك كامل كلذو را 2-5 هيكل نولءاخت صدع

 نزوهلزوكيام هلنكيملنموىا## هنيزاوم تفخ نمو #8 تاحردلاو ةامعلاب نوزئافلا

 اهنونبغ# مهسفنا اورسخ نيذتلاكتاواف طاثذو ةمايقلاموب مهل هقتالف هلوقل را 6
 نملد.# نودلاخ منهج ىف ظاهلاك لينلاهدادعتسا اولطباو اهلامكتسانامزاوغضضل

 اريثأتدشا هناالا مفنلاك مفالاواهقرحت ه«رانلا ههوجو مفلت 9 كئاوال ناثربخوأ ةلصلا

 ىنمملا سيلو توملاوهو عوجرلا نعاسنامو اناح ةمجرلانيبو مهنيينا هان

 ةرخ "ألا ىلاالا ثعب ءاامون ةعحرال هناطعا- 1 ىلكط انقاوه اعاو ثعبللاموننوءحرلا# 2

 ىلوالا ةخفنلا الا سايعنبا لاق # مهنيب باسناالف روصلا يف متناذاذ ١ 2 ىلاعتهإوتا .

 دئموب 0 مهني با نأ الق ضرالاىف نمو تارت ققعصفق روصلاىف ©

1 
 نوكياع او هش وهتيحاصو ا

 مهل عطاقتلا مشل د نيةملكنم اناكناو نياثملا عامجال ورغوأ ماغذالابو (ذئمو مهني باسناالف ( ةمناثلا مالو قع ردرتسالا ىلاالا ثءباادعب عوج ال نأ لعام ىلك طانقاوهاعاو ثعرلامون نو ' ر

 2 باسنالاب 6

 ا هو 7

 ( نولءاستي الو) لامالاب |

 اوناك مك لصاوت لاؤس 1 هيجان م ءراارش ثيح ةشهدلاع الدساو ةريخاط رف نم جحارتل !وفطاعتلا لاوزل

 ةاكنال امندلاىفنولءاست

 هيحاص لاؤسنع لوغشم أ

 نيبواذه نيب ضقاشالوهلا# 1

 ضع! ىلع مهضع»ب لبق وهلوق 1
 ا هبي نوولفملا هكا وافإ# ردقو هللادنعنزو اهل نوكي ةلاص لاعاو دْئاقَع هلت ناك ندر

 مهيلع اعلا نط ود ىف :

 نولءاستمف نوقيش ناطوم ا

 عج( هنيزاوم تاقننف) !
 تانوزوملاىهو نوزوم ؟

 ىلا ةكلاصلا لاعالا نم ْ

 ىلاعت هللا دنع ر دق و نز واهل |

 موب مهل ميقئالف هلوقنم |
 مهكئلواذ )انزو ةمايقلا |

 نول اس ضب ىلءعمهضعب لبقأ اونورظملا مادق مهاذاف ىرذ أيفون مث 3 نواءاسمالا

 نو 8 بصايق ةما.قلا موب ةمالاوديعلا دس دخؤي لاق ةساثاأ ةكفنا| امنا دوعسم نا نع

 تأياف قدح هلق ل ند 1 نالث نإ نالف اذه دام ىدانب مث نط ث "لاو نياوالا س

 هنمذخأبف 4ع تاو كم وزوأ ا هدلاو ىلع هلل وك ءرملا ح رفيف هلا

 اك سايع ناو ِ ةياورافو لو اسنيالو دئموب مهذب باسنأ الق دوعن

 امدلا ف نو راف او مدئمو باس الابن ورد

 3 نأ دربملوتنأةلببق 0 انموتنان : مامندلا ىف ن نول» اتاونلاز موتا )

 ضع! ىلع مهضعإ لب .ةأورخآ عضو» قلاقون نولءاستنالو وانهه لاقدق تاقنافو *عطقتت با دار

 7-5 اهتبالىأ مهني ب باسأ ًاالفةمناثلا

 م 202 هعمل نطوم هىففن طاوم هآل اردنا ءةللن اس اع نب لاق تاق نول ءاسن /

 لحوار هاوت ع نو واءاستمف ةقافأ ن نو م :نطومىو ن ١ واعاستب , ذاق ل :امسدلا٠ نعال

 1 اورسسلا نم اذلا كن !وافدن زاود تفد٠ نمو نويفملا م هث كاوا هل زاوم تلق

 راثلا مههود> و قر 2 ليقو عفستىأ 6 3-0 مخاد مهفنأز» | اون

 م1 1 عفالف ها( ع 0 باساالفا]] 8

 هنازنم (هشزا وم تم نمو)باَذعلاو ليوسشلا نم نوحانلا "[ن وحلا هاو تاع

: 21 5-0 

 9 اممنو>ر ءالونوتوعالن وعاد نوهقم ) نودلاخ موج ىف مهسفنأ ( اونبغ(اور

 رك ١ تتم. كا هول

 كلذزء( ن نول ءاستن الو) ةفاك فلام ء(دئعوب ) () تذنلاب

 (هنيزاوهتفخ نمو نوكفملا ١

 نانككلا دارماو تائسلاب
 اورسخ نيذلا كئاواف)

 متهحىفرا هونبع (مهسفنأ
 اورسخ نم لدن (نودلاخ

 لديم لاو لديلل لعالو مهسفنا

 لخال اةرخلا ,نآل هتم

 ريخ كاع ريخ وأ ا 4

1 
1 

 فود ا روك اوال

1 

|! 
 مههوجو) قرى أ يفلتو

 راثلا ا
 ط ا

 ةخقن(روصلاىف هلا
 نمهنا زيم(هنيزاوم تلقثن 2(

 نذلاكئاوأف ) تا نم

 برضت(رانلا مههوجو مث



 ةرااز الوات وملا ىع تقو ىلا نوكرشي نولازنال ىأ نوفصي:قلعتب ىتح ( توملا مهدحأ ءاحاذا ىتح ) عزتلا

 لا لع هنلاب انمتسم مهنع ءاضغالل ديك أتلاو ضارتءالاهحو ىلع روكذه امهنيامو تقولا اذهىلا ركذلاءوس

 ةرئأ ( نوجرا بر 0 ل ,١0 ]ؤ- راصتلالا ىلع ( رمشع نماثلاءزجلا ) هيرخرو حلا نع هلزتسينا
 10072001 0 اظفابا تلات طا انانلا لا

 ق ه توملام هدحا ءاح 5 ىدح ِ هيلع فاحت ن ناب لا ا رخآ اهناللحالا 7 ا /ْ ١
 ممل هللا تاط2 مكعتلا مد
 نع هلزبنا ن زاطمشلا هللاب الأب ءا دعالا دل صار ع يلد امو نو 2 ديك ارم ين ٠6 ١ نم دا دع - أ 5 9| 5 | كب 8 . ةصم »6 1 8 ها

 نمدنم طرقام ىلع ارم و نوذاكل مهنا هلوش وا ماقتنالاىلع هرغو احلا | *
 6-0 هي 7 ىذلا 3 0

 1 واولاو اسدلاىلاى:ودر ِ نوءحرا تن 0 سحاالاا ىلع عملطاامةعاطلاو ناعالا "دا 0

 "6 تكرااعت اً اص ل عاىلعل # اقرطاو افقىف لق ىنعحرا هلوق ريركتا لو بطاختا ب 1 د 8 1 5 اسدلا كرب
 3 - ور - .٠ 35 . ققامة داق لاق ىقعل ا ىل 1

 5 لهأىلا
 نازحالاو م 00 ىلالوةفامدلا ىل!ك عج رنأ اولاق ةكئالملانمؤملاناعاذا مالسلا لع 7 ريذأ
 0 رادتمل نكلوةريشع

 ةعح رلاباط 2 الك # ن نوع ر 3 بر لوقف رفاكلااماو هللا ىلاامودق 5

 0 0 00 انآ ةتكاش 10
 5 510 ا َى !!نوهحرا بر هلوق ىعل 3 هلك اهنا 0 اهل داعدساو

 ارو نموؤههلع ةرمكلاطاستل ةلاعال اهلئق ا عمابضب مظتنملا مالكلا

 ١ او[ ©نوثعرب مو:ىلاو# ةعجرلانيبو مهل لئاح  خزر رؤي ةعامجلار او امانا

ّ 

 1 (الك) بوقعيو لهسو
 ةعحرلا بلط نع عداز

 (ةلكابلا) داعيتساوراكناو
 نهةفاطل اةملكلاب داما

 عم اهضعب مظتنملا مالكلا

 نوعجرابر را
 تكرئاهف الاصل عأ لعل

 اهيلخيالةلاال (اهلئاقوه)
 | ةوملاةتوملا هزمهو هلوقو. حن ناىل | جاتمف ه ةسمس 1 مما ماتا 0 ريكمملا ءالبتسال اهنع ةكررألو | ح 03 5-0 |

 يذلا رافكلا ءالؤهنا لحو ونع هتلاربخأ مث نا نانظشلا 227 د كال نونخلا

 احاذا ىتح © ىلاعت لاقف توملا ةنياعمدنع ايندلاىلا ةعحرلا نولأسي ثعبلا نورك
 00 دعت 3 2 ع

 | اق برعأا ةداع 50 هللا هندارملا ىلدق ان نوء>را بر لاق توملا مهدحأ

 نيذلاةكتالملاعم باطخ اذه ليقو ميظعتلا هجو ىلع مها ظفلب دحاولا نوبطاسخ

 ةلعهنعو امندلاىفوا لاملاىف لقو هبف لءاوناعالاب ىنآ ىلما ىأهتكر ىذلاناعالا ف 0

 هللا ل 0 الص أ راع لاق خالص ا مسو ةيلع هللا ىلصىنلا د هنأ

 رع هتلابذوعأ انالث اليصأو ةركحب هتلاناحسو انالث اريثك هتلدجلاو ثالثا ريكربك أ
 زلادح رخأ ةتوملا هزمهوربكلا هنو رعثلا هثفنلاق هزمهو هئفنو هخفن نم ناطيشلا

 5 ىأ روشلا هسغ هلوةءاحاضي هددت وثيدحلا نم ىف ظاف غلالاءده ريسفنءاج دقود واد

 نأ كلذوركلا هجن ودهإو و ا رلا ثفناك هثفش و نا للا ه.ظفاف بلقلا ع 05 رح رعشلا

 نسر تندرا
 ريعصلاو مه اماى (مءارو تا "ا

 لئاح ( خزرب ) ةعامدلل
 كا موحرلا نيبو مهنطإ

 ( نوثعبب موبىلا) ايندلا

 دكم رافك ىنعي (مهدحأ

 5 توملا كلم قع (تولا)

 مهحور ضرقل ةناوغأو

 ةككالملا ةلكمىلا عحر مئالوأ هتلابثاغتسا هناءانعم نوكي اذه ىلعف هحور نوضيقب

 0 هتاق ةئاعملا دنع لاق هناكف مسقال ترلازكا لك دو امذلاهىلا عوجر را

 ةهتفلخ ليقو تعنم ىأ تكرتليقو تعيضىأ < تكرت انف اكعاص لعأ لعن 00

 لاتيلالاو ةمندنلا لاعالا ه.و لخدف هتعاطب لغأ و هللاالا هلاال لوفأ 1 ل

 ناىع نكلو تاو ملا صع وءاندلا خالو ه هتريشعو هلهأ 0-0 23 ام ةدانق |

 86 الك 96 باذعلا ىأر اذا رفاكلا ءانمتامف لعأ ساهل رت هللا ةعاطب معيف عجرب | أند كانو .بررلات)

 1 س4 اهلئاقوه2أ5 ف ةعجرلا هتلأسم ىنعي 6# اهنا قه اهبلا هيا عج 0 فاحت عدرقلك | واو و (طاسل 5

 انونتسموبىلا ظزجاح يد أن ينمو مهمامأن مىأ « خنرب مئادونمو ف اهلانبال | سدا( تكسر 3ك
 هانعم رث الواء-اصا ماكس (اهلئاقوهدلك ) ةعج راو (امنا) امثدلا ىلا درء الاقح (الك )هه, تبدكو امندلاىف تكر 7

 رو.قلان م( نوثعب مون ىلا) ربقلا ىنءي(خز زر 2 مههادق(ممارونمو)هعفنت

 أ



 ا موقااىف ىلع بر ل رح ا 0 امدلا ف باذعا| نم ,هدعتام ىنيرتنان مدي الن نانا ناد ودل || ,

 ا هو ىّتد هرب ملو ة ةمقدذ: -.أ ىف هل نا هللا نرخ هنعهللا ىذر قفط[ نع مهاذعب ىنذعتالو مهااشبر# قماجتالف

 ةيدومعال || راهظا هلءفال هنأ عام بذي ع دعما نأوهلءغب هنأ ٍاعامدبر رهو هيلعدللا لص موصعملا ى لا 00 زوحجنو ءاعذلا اذهر و

 امهنيب ص ارتعايروطرع لاب رفا قا ا ع 12 نم ماقذأم ماللسااو أ صلاديلعم رافغتساو هدر او
 نداق هللا نا مهيأ لد قد كام نو هعيو باذعلاب دع وللا كور 5 . اوناك ( نورداقل م كعلم كبرت نأىلءاناو ) دك دك

 ىه 3 00007 1 0 4 ني م ١ الد راكد زل م1 0-1 اذ هوان مارا دعفاكد ّ 2

00 0 

 لاقهناك ل.ضفتلا نم دنفامل

 | ا وأ يا تياانعا و فاد قى مهلاتت رق نيماظلام 5 قوما را

 هنا نسا نع هكا مكماوإظ ن.ذلانييصتال ة:تفاوشناو هلوقكمهءارواع قيحدقل 4 هل

 ا لكربدصت وءادنا ارب ركت و ءاعدلا اذهب ءسافاهتقو ىل 1ع ةفلطب ملوةمت» ب م! ىف هل نا دبدب ربي لاعت

 ا

 ىملاوةئيسلا دا عفدا

 اهتاباقمو 0 م 0 ١ © نور داقل مهدعتام كبرت نا ىلعاناو ه#راو وح ل رد ُظ صقل نمدحاو

 نءوناسحالا نم منكم أاع
 اأمهنع هللا ىذرسايع نءا

 للاالا دلاالنأ ةداهش ره
 شحفلاوأ كرشلاةئيسلاو

 ةظعوملاب ركتملاوا مالسلاب
 دب[ ةحيوتتنم نهولقو
 ذأ ةمكع :لدقو. فيدلا
 ملاماهيلع ثوثغتةار ادملا

 رعأن حن) ني درثىل !اىلدؤ

 هاما مب ( نوفصياع

 مه ركذءوسو كلم مرا

 / درهلماو مهيفتناومهيذمنالانال وأو مهاقعا شعب وأ مهضعب ناباطع هرخؤن انك

 / عفدا وه ةكم مواردب لتقوهو هارا دقليقوه.ءازهتسا هلرهلاسعتساو دوعوملا مه راكتأل

 ىلادؤي ملثرحي نكلاهتلباةمىف ناسحالاواهنع مفصلاوهو هك ةئيسلا نسحا ىهىتإ

 | فورعءملاب سصالاوه» ليقو كرشلا ةئيسأاو دولا ةلك ىه.لقو ندلاف نق

 | نه ليضفتلا لع صيصنتا| نمدنف ا ةئيسلا ةنسحلاب عفدانم غلبا وهو م

 ْ مهثازح ىلع ردقاو كلاح فالح ىلعكايامهفصوب وأ هب كن وفصياع ىأ © نوفصب اع ءا

 ١ زمهلالصاو مهسواس و# نيطايشلاتاّرمه نم كءذوعابر لقول مها انيلالكف

 ىذثملاى لع باودلاةضارلا زم#! ىصاعملا ىلع سانلا ,هدح هيش ضئارلا زامه*هنمو سما

 | «نورضخ نا بركندوغاو#» ةرا تاغ اددشو أس واش !اعونتلوا تارمللعططاو 1

 ١ لولحو نارقلاةءارقو ةالصلا لاح صيصختو لاو>الانء 'ىثىف ىلوح ومو
 ىلعاناو قه ميك الب ىنكلمتالىئأ# نيملاظلا موقلا ىف ىناعجتالف براي ىأ :4 برو

 0 1 هلل اق وحلا ىهىتلاب عفدانو رداقل #8 باذعلان 66 2

 11 0 زا

 (نيطايشلا تازمهنمك

 مهماسحلو مهسواسو نم نيكرشملا ىذأ ل لا مهاذأ ندي ةئيسل اوه ربصلاو ضا ىعالاو مفصلا ىهو نسحأ

 نوبذكي ى هي نوفصيلع عأنحن و فدسلا 3 هب "ب هللا ايس 3 * ةلتاقملاو ع فكلالا ْ
 تازهكلاوسحلاةزمهلاو

 ضئارلا زامهمدنم وةزمهلا عج

 نوثح نيطايشا نإ ىنعملاو
 ا” ىصاعملا ىلع سانلا

 اهل ث->باودلا ةضارلاز# |[

 تركب وعاو ) ىغلإ لع
 نيعو أنإ رذلا ةوالتدنعوأ داَض هادو 0 نمذوعتل اب هنادن الور ملاهي رىلال هتملا ظفلب مناسك ن هذولا حل( د طم

 كب مصتعاو عنتما ىأ كيذوعأ برلقو## لحو نع هلوق 6# كرشلا نم نولوشو 1

 مهئفنو مهل لوقو مهسواتالا ليقو مهاغزت سايع نا لاق 3 نيطام تل تأ زمه نم 7

 ند م ”ىشىف ىأ نور نإ بر كيذوعأو وف ئحأ للاكل ءاوعالاب مهعفد لدقو

 م ن ريمح ن 1 هسوسوب راس اذا 0 نال روضحلا ل ىدو ا

 باذدعلان 0 هدعتام) د دهاب (كيرتنأ لعاناو)د ردد موي نس رئاجألا فدل تا( بملاظلا وتلاقي امد الاف :)برا(ترزال

 ميقاةاكمالس !اب لاشو هداج أ و لهج ىبأ نع رسشلاة الكا الا هلا الب مفدالوةب(ةئيسلا نسحأ ىه قلاب عفدا نورداقل) ردي

 ىتلا ( نيطابشلا )تاغزن( تازم*نم )كب م هتعا (كيذوعأ برلقو) بذكلا نم ( نوفصياع لعَأ م ) كسْفنو
01 

6 6 

 ةءارةلادنعو : ال_-صلا ىفنيطامشل اىنعيىو رض نان ا انش ركنذوع و١ لدحرلاا,م عرم 3 1

 ا



 ا املابر رو ءرقلاو كل ان لقانا

 ع 6 14 ع
 : هيلادلولا ةبسن ناب( ل ؛ )نالف ايا ,نم تاقاذاك اا رهاظلا ىلءفهندك !رد نمو فلازلا نال

 ان ءءزتمهنال(دلو نم هللاذختاام) هلو مرج ذكدك مش كيررشلا ممتع دوا دلو هللاذذنا مهل وق ىف( نوب ذاك مب او) طاب هلرسشلاو 1 ل 9 ا ذا . || ١
 8 ,فنال(قلخاع هلا لكبهذلاذا ) ةيهولالا 8 رشدعم سيل و( هلا نم دعم ناك امو) سنع ل1 ا ل

 ” !ءاوزرخ" الانع دعت لك 0 ١ تحال زههح كلمز هزيعلو )م رشعن هاملاعز ا 2

 مهضعب بلغاو ) ضءب ىلع

 كولم لاح نورا اضعب
 مهو ةزئاقم هكلامم ايندلا

| 
 5 ةهوالاو عام هلان ١م ةمم ناك 4 0 دو اةلثاعن عاذةط دل 4 000 ل ا

 : ور خان ناحل

 . 1 طرشءازح 3 ومهتحاحم باوح م صعب ىلع ميدصعل ىلعاو ْق حام هأ الك تبعهذل

 . ميم ددا ا لك عدلا 3 ,ولو_تاك دهلآ كوم ناكولىا هيلع هليقام ةاالدإ هدم لن وهلا 1 اولع آف

 الاثنا رهظو برادخلا مهني عقوو نيرخ لا كلم نع ء :كلمزاتماو هيديدسأو | لاشالو ل ل

 بااغتالو كلاملاز ,اهتلارثأ

 07ج

 8 2 .الاو ما لطب مزاللاو 105 توكلم هذكاو هدي نك رف اسدلا كولم | مالكىلع آلا لخدنال اذا

 || انههو باوحوءازجوع
 م ربخ 7و 3 بيغلاملاع 3 5 7 ا قس 5057 ودلولا لم ا اياوحو ءازح بهدل مقو

 وهوةفصلا ىلع صفحو بوقعيو ورعوباو سماع ناو ريثك نبأ هرحدقو فوذدحم | لاؤ-الوطرشهمدقت مو

 30-- كلد درفتملا هناىف مهقفاوت ىل 3 ءانت كلي ك1 ل8 رخآ لكل ٌفودع لاعلان الا لئاد

 ال درت نمل ن نأ ىيرتامآ بت ترلق 34 ف ءاقلاب 3 نو «رشباع ىلاعتف 9 هيلا ناكولود ردشو

 ةرخ لاو امدلاىف باذعلان م 3 نودعوبام 00 دك اتللزونلاو - أ هلا نمدعم ن راك امو ةلالدل

 5 اهفىأ#« نوبذاكل مهناو دا ىأ 4 خللا مهانيت أ لب لف الطاب
 9 ادا وف كءرشن مىأ  هلان ماذنم ناك أمو كلو 5 00

 هل

 هحاح نأ تاو> وهو هيلع

 هللا ناس ) نيك رسثملا نم

 امال (: وقطاف
 رجلاب ( ماع ) دالوالاو

 ىوكوىتدم عفرلاب و هللذفص

 ِ :نأ ضر. ملو هقاح ىذلادقلح ةهل آلا نم دحاو لك درفنالىأ # ق ةلحاع هلالك

 عضعب ىلعاو © وه هقلخ ام ىلع ءالمتسالا نع رح آلا هلا لكمنمو هريغ ىلا هماعتاو هقاخ

 5 ناك اذاو 0 اسدلا كو هلم ل ضب ةيلاعم مهضعل بلط ىأ 6 نس

 ل انتا هلسفت هز 0 دم كش نك تالت هدم دح اولا ًالولعاو
 3 ك قل 1 ى ل -5 م و هذ وح ١ رسلا( ةداهشلاو فنغلا )

 أ (نوكرشاع ىلا ءتف) ةينالعلا و 0 لاو بيغلا ملاع 2 كك نعل د]ولا تايثا ند ئأ 3 نوفصياع هللا ناحس 2 0ع
1 

 / صون 02 ّ 1 ا و3 0 ٌ ٠ م
4 

 5 كرلتؤ» لجوزع هأوق هب قيليالاع فن م مظعتى 5 كرا ء ] لق ) اهريغو مانصالانم
- | 

 .ءا ع 8
 فود ادم ربيذ صفح ريع

ّ 

 بادعا|نم م مدعوام ىأ 4 نودعوبام ىرئام' عت 0 يع
 ب د : ١ (نودعوام ىيرئامابر

 رقتلاب مج ىلا لوريج انلسر ا (نحامانتا ل
 دنا سل

 0 باغ ث) ضدي اا قاخام ىلعهلا لكيلوتسانهسفن ىلا (قلخاعهلا لكسهذل)

 آم (ةداهشلاو)نوكيام لا-ةبو دابعلا نءباغام(بيغااملاء)بذكلا نم نولوق (نوفصياع) أ ريتو عفترالاقبوهسفنءزن

 ٠ نم (نودعوبامىيرتاما) براي ( بر )دا ي(لق) ناثوالانم هه(نوكرسشراع)اربتف(ىلامتف) ناك املانودابعلا



 ةححلا ةماقابمالسلاو ةالصلاديلع هببنسمأ مقفوأ روطسأءجوهل ةقيقحالام نولوالا هيتكامىهو رطس عج :
 لق) اولاق اذاذ قاايخاهناب نورقمممنال ( هللنولوقيس) مهناف ( نولعت متنكنا اهيفنمو ضرالا نم لق ) هلوق نيكرشملا
 ةمو.رلا ىف هقلخ ضمبهب كرمشيال ناب اقترح ناكو قاس ةداعا ىلعا رداقن كالا ,طف نم نأ اولعتف ( نورك

 لقهنلنواوق» س مياظملا شرعا برو عبسلا تاو أثر نم لق) مهريعد د شتلابو ص مم>و لعوةزج فرغعلاب نور 5

 ءايشالا هذه قلخ ىلع هتردق ركفارتعامم ثعبلا ىلعهتردق 8 ىفنوقتتالفأوأهءاوكرسشتالف هنوفاختالفأ(نوت

 هدلاقل ءاتاو قاولاو ٠ 4 نينمؤلا:ةروس ١+ كلملا تول سو مم و 0 لك توكلم هديبنم لأ

 ريجب وهو) كلملامظءنعىنتفا لا 1 فرط مح راطلا مج لاقو تالا 8 بيج الاك2 7 ف

 متتكنا ديلع راخحالو | مهل ةناّتسا نو كف كلذ نيملاعلا ع قو علا لها نم مكن 1 « نولعت من 0 اهبف نو

 ىلعانالف ترجأ( نولعت |١ لنا نككال اع امازلاو :مضاولا ىلجلا اذه لثم اواهج ىتح مهلاهج طرفل اريرقتو

 يما ةماعلا اذاوالف هك هلانولوةيسؤم لاف اوبيحن نا لق مءاوج نع ربخا كالذلو هراكتا لعاا نم ةكسم

 | دعب ىأ ؛لقإل اهقااخ هناب رارقالا ىلا رظن ىنداب مهرطضادق عرصلا لقفلا نآل

 اهداحا ىلع رداق ءادتا اف نمو ضرآلا رطف نم نا اولعتف «نوزكنتالفاؤت 0
 || برنملقو» لصالاى لع نوركذت ”ىرقو هتداعانم نوعا سنل قلخا ادب نا
 / ارقو ه«هتلزواوقيس# كلذنم مظعا اهناف هك ميظماا شرعلا برو عبسلا تاوم“

 ل وةتتالف ألق لاؤسلا ظفل هيضتقبام ىلع هدءب ايفو هنف مالريغب بوقعيو ورعولا
 | نم لق 8 هتارودقم ضعءب ىلع هتردق اوركتنالو هتاقولخغ ضعب هب اوكرسثتالف هباقع

 ثيغي # ري وهو 9 هنئاز> لبقو نكعام ةياغ كلم :« ”ئىش لك توكل هدب
 1 هتيدعتو هنم منعالو دحا ثاغبالو #« هباع راجالو## هسرحم و ءاشي

 ءاش نم ثيعي وهو ىتعي |
 ع

 هةئمدو اثشالو ءاشي ن* ا

 ىنأتلقهتلنولوة.سوادحا

 قارن عنوعدخ ( نورت 1

 ىوهلاوناطشلاوه عداخلاو

 اذا عاجالا هلللوالا
2 

 0 ل
 : ) لق ل ١ ن نف # ن رو ريس ىأف لق هللز واو. نواعت متكنا 0 ةرعنلا 0 5 ل

 ضرالان ل )دعايةكمرافكل |
 ىأ هك 96 نولعت من :ناو# قا م هي اسف مند قضرالان 1 ةكم ل هال دواي ىأ نت

 © فا قا ةم/ابف *؟؟بهو

 0 هك لقوم هللذق ةولدعام م اذورش مل كلذ ند مهلدبالىأ 0 4 هتلزواوةءس#» 5

 نولوقيس نولعت متنكنا) |
 الفأ ) دعايممل ( لقت |

 نوظمتتالفأ ( نوركذت |[

 قااخ ( برم ) دمماب |
 برو عيدسلا تاومتا]

 ريرسلا ( ميظعلا شرعلا

 هللا (هللن 1 ا

 وهول' ى* ل ا" نازخ ) يتلا تالا 0( دمعاب اضي 0 (لق) هللا ريغةداع(نوقن دافأ) دحعاب مهل( لق :

 ا حأهباذعو لد الا ريال ه-لعراجالو هبادعع نم قا اري وهلاشو هيلع ىغشال (هيلع راجنالو)ىذشنا

 راظنالأا شو هللا ىلع نودكت نأ نم ( نو رحمت ىناف) د نايمه( لق)هلكتلذ هلل هروح اهنؤو ولوقم ةءسنولعلا 4 8

 ءان امض تا راي ذكلابنوفرصي نفك 2
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 هظفل زاجعاب مرنم قحلادنا اولعيل نارملاىأ هي لوقلا اوريسرفأ لف دا

 نمو باتكلاو لو_سرلا نما نياوالا مهعابآ تايرملام مهءاحمأ 8« هلولادم 8

 هناونم اقهناقعاو ليعمساك نومدقالا مهؤابأ فاخ اما وفاخنإف ىلاعت هللا با دع نم

 لعاال كو قا مق نسحو قدا و10014 ياوشراوةوسبرلا م 8 هوعاطوهلسر ودب :

 ْ ءاوعد نور 0 هلمهفؤف 5 مالسلاوةالصلا مساعءامس الاةفد وهام كلذ ريعملالعتلا م 8

 هعانتما رهظاذاه باع انظوأ امطق “ىشاا راكن ناذاهريغ هلدج والذاءوحولا هذهدحال
 الفوكةنح ه.نولوش ماوه دحوب :مفن .ركك امىصةاهيلع لدباعش وأ صخشا وأ عوتلاب ْ 0

 قحلاب هءاح لب لها راظ أ مهم قاوالقعمهح راس ودم اعدتلا لك هنا ن ولع اون اكوهلوشنو لامن

 نمل و | رغم وارجع
 ىلع قالط الا فرضا او

 هلوقبوأ رام“ ”ىرقو مما

 نموهو ( نورح#) 1

 نورع# نايزهلا رفا
 اذادقطنمو 0 م قل

 (لوقلااوريديإفأ)شحخلأ

 اولعل نآ رقاااوريدح رفأ
- 0 

 هءاوقدصف نيبملا قحلادنا
 مهءاح مأ) هنءاج 0

 53 اللا مهءابأ تأ د ملام

 مهءابآ تأي 7 ا

 ورك 2 نيلوالا

 اوفرعمل مأ ١ هوعدشساو

 قدصلاب اد ( مهاوسر

 ةجولةءلاروفوو ةنامالاو

 مهنا كلذ وتيلانيمظطتسم 7 ع ع دياتك مارا تيل أ ساس نال

 اد>أ فا_خكالو دحأ انباع رهظيالف هّتب ناريجو هتلاءرح لهأ نت نولوق اوك
 لوقلاو هءاو:ءؤيإف ن :آ رقاابىأ هءنيد كك ليقو فوااىف سائاارئاسو هنف نو

 م ةماعناكو تيل ل 1 نورت مهنا ىفعي # !سصاس 9 رهظأ وال 1

 وهو سو هيلع هللاىلص ىبنلاىفو هيف لوقلا نه كلذو#و ارعشو ارحم هتيمستو نآرقل
 نوطرعت نورجغت ىنعم لّقو لوّقاأأق شاخلالاوهو راجعالا نم نورد و١ )
 ه.2الوقلاوهو رجلا نموهليقو نآر لابو د ناعالانعو ٍمسودباع هتلاىلص ىب 1
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 مه ءايسام اوربدت يف 8 قع هي لوقا اوربديوفأ 5 نولعتالام نواوقتو نود 1

 اد الا نسخ بنا
 اتايطلا ةذماهوف نعئأ
 ايغب ( نور كبم هلميق)

 هينولوش مأ ) ادسحو

 كلذدك سياونونج (ةنح
 مهي>ح وأ هنأ نولجلا ال

 لث')' نهد ّ 0 الّتع
 _ جالا ( قحاب م 0

 نولوةت(| ساس 0 َ

 ) نور 2( هلوح يملا
 0 اع نوبست

 3 و هيلع هللا لصد قدص ىلع ةحضاولا تالالدلا نم هيففاع اوربتمف نآر لانك

 ىلاالس سر مهلبقن م انثءبدقانادب رب اوركتاف ىن»ي # نيلوالا مهءابآ تأبملام مهءاح 0

 هلمهف مهلوسر اوفرعب مأ ف مسوديلع هللا ىلص هلل ني ع كلذكف هر 0

 ْ ارثاسل اريغص اسوهيلع هللا صادم اوف ىعدق سيل أ سابع. ال اق هي نوركتم

 عا ض !ىعالا لعد ا ب وتلا كنت لع اذهو دووغلا هءاقوو هتئامأو هقدعو هم 9

 ا سنو نودح 2 هَ ةنح هب نواوشمأ ف ةنامالاو قدصلاب هوف عام
 نأ او هبا ًاوإس

 )نآر و لقاع ىلع هن حو هت قتال ىذلا لوقلاو قدصلإب ىأ«ق هلا مهءاجلا ١
 3 - ف انتاند |

 بسن ( مهاوسراوفرعي ملعأ نياوالا رهدابآ تأيملام) ةكم له ا الا معاج مأ) ديءولا نههفامونآر قل

 هللا ىلص دحم مهءاج( قلاب مهءاحلب ) نونج (ةنج ه.)نواوقب لب (نولوق.مأ) نو دحاج (نوركتمدل ههف) مهلا



 وانا ةدايزب دخأأ مهل ظيالو ناصقالو هيفةدايزالادعو قدصوهامالاةمايقلا مون هند نؤرّشأل

 و |انم نوفوصوملا ءالؤه هيلعاماهلةسماغ ةافغىف ةرفكلا بولق لب (اذهنءةرغف م دراللا )هبداعسوالامفيلكتبوأ
 ولماع اهله ١ نونمؤملا هبافصو 1 ىأ كلذل هم .طه:ز وام ةشرذ 5 لامتامهاو ى أ ءأ ( كذو 0 4 ١

 باع( باندا! صم (مهيفرت رعد سل اذاذأ ىح:) كادولاب هللا مهذخأب 1 نع نونطننأل نويقم ابلعو

 وارد موبمهلتقو أمالسل أو ةالص صلا 5 مو ]يؤ هيلع تل هيلعامدأ/ رشع نماثلاءزلا ! نيحنينس عيسطحقلاوه :
 0006 00 7 7 5 3 مدلكلا | هاذ كا

 لفغف « ةر-غىف ف ةرفكلا بولق  ممولقلب# باو نا اا ةدايزب 3 7 ا 6

 | 1 ماو ةظفحلا لك دوا عال ع وه هباعصو ىلا ىه 3 اذه. ند 0 0

 موه كرشلان 30 هيلع معاع ةط#هوا هنأ وفص 0 ءر وام ِ كلذ نودن# 5 0: ةثدمح

 نب # باد ءلاب قف 4 .ةرثم اة ىتح وف اهلدق نوداتعمه# نولماع اهل خارصلا رازؤطاو هن هناا

 او راجتال) هل لاقيفةئاغتساب

 ةيطرشلا ةلا مالكلاو

 نوح رصي (نورأجي مهاذا)

 00 ّ 7-3 ديس للا لاو 0 اع هللا لص لوسرلا يبلع اعذ نيا عوخلاَوأ كدت مون لتقل
 ال1 اوك ١] ىلح اوطسقف تدون ىدك نيئس هلع اهاعحاو رضف ىلع كتأطو ||: مقانديع راؤجلاناف (مويلا
 رج وهوتناتسالا + خارصلا اواو 3 نور ص مهاذ | 3 قر م اظعااو فدخلاو (نورصنتالانم ركنا ١ مك

 4 ة موداا اورأجتال# باوحلا نو د زوو ىد دعب ادرك ةلخاو طرتخلا مكفول انتهح نم ىا

 ناو رأحتال ىأ ىهنال ليلتك نو رصنتالانم مكن ف مولا اورأجتالمهل لبق ىألوقلابردقم تناكدق ) ةنوعمو رصن

 تق نبأ تناكدخو 0 انتهح نم ةنوعمو ةرصن كقال وأ ل نوعنع الذا م كفنال نا رقلاىأ ) 0 دايآ

 اًدهعامت نع نير دمنوطرعت# نوصكشت مكباقتعا ىلع متكنو 9« نآرقلا ىنعي © مكلع ١) ىكجب امعأ ىل متتكف ) 1

 1 ريوصلا 0 هن ني ربكتسم 00 ىرقهق عوجحرلا ضوكتلاو ام لم علاو ا أ ىرتمها هد

 :لاهحو ةلف_غىأ 85 ةرغف مهب ولق لب 9 ىلاعتلاقف رافكلاركذمث مهت ايسىللع دازبالو
2 

 2 ىربال هنال همم عقاوهو

 ( نيريكت ده ( هءاروام

 لاح نيد كا ىلع نرربكتم

 تدبلاب هز 0 نم

 افكلل ىأ لاعأ مهو نآر ,ةلا ىأ هي اذهن 5

 نأ 00 هلئااه رك داع نينم ولا لاعأ ن نودند قع 5 كلذنودن م 9 ميلعةموكحم
,ٍ 

 او ىصاعملان م ةشح لاعار

 ع | لاعالا كلت ىأ# اه ا ير انكلا : ىعل ا ها نوعفشم مبرةيشخ ن “م مها دلأ

 ثلانم لزالا ىف مهى ملا رانلا اه 0008 نأ نم مل أ نولماع 8 0

 يه 0 اعنا لاق © تاذعلاب © مهءاينغأو مهءاسؤر , ىأ 6 8 1 حو

 - د

 ليز مهن ايسىلع دازبالو

 ءهلثا لعق !َسوددلع هللا ىلص هللالوسر مهملعاعد نيح عومطل اولي لق و رد موت قفدسلا ىنميةكم لهأ ٍبولق( ممولق

 5< لمعلا هللا مهالد أ فا_سوب يك مولع اهلمحاو سعد ىلع كن 0 هدا 2 هاحصاو لهجايأ

 30 رح وة 3 وعم | ِ نق غو هأ ذا. فرحلا الكلا !ولك أ 8 55 .

 0 2 و دق لو ى ا 5 (اذهنم) ةلفعو ةلهحى

 | © نورصتالا 0 وعزجتالىأ  مويلا اورأجتال ف :رقلا اذه نملاقو ناتكلا
 ىرلا نآ رقلا ىنمي مكيلع ىل لح 200 : اكدقو» مكعرضت م فلل الو اتم [نوكتعا 9 1
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 نركتسم ا ناعالانع نوز ا وىرقهتلانو مرت ىأ 6# نوصكتت مكباقعأ ىلع

 0010 ااعأ مهاو)

 هدم نم ( كلذ نود ند /)موملع

 0 مدرابج 0 4 2 ) د# مهلجأى جحاسدلاىف 9 ) َّ واماعاهل مه )ريدا ىوسأم ملت

 اب) ياو ة ةيشو ةعاو ىمهسلالئاونب صاعو بوز اةريذملانم ديلولاو لاقت لوح بأى ؛مهءاسؤرو

 نم مكنا )انباذع نم 2 ( اور أجا ) داي مها لق نوعرضتب ( نور مهاذا ) نينس عبس عوجلاب
 3 ( نوصكتمكب ءامعأ ىلع م دكف مكيلع) ضرعتو وارق( قع )نأ يذلا( ىنابأ تنامقوز نر ومتعال( نورصتتالا )2

 نولوةنتيبلابنيمظعتم(هد نيريكتسم) نوءحرتو نوليك والا



 ا

 مهو مهني مهسعأ اوعطقن نيذلاك هتك نيبنوقرشال اهلكهللابتكبىأ ( نونمؤي مر تاي آبمه نيذلاو) نو
 ةكولا لك اوطعأات نر ىأ ( اوناانن ونون .نذلاو ):برتلا كار كل( نوكر رشبال ر . مهنيذلاو ) با كلا

 مهءدىلاممنا ) مهريصقتل مهنم لبقتالنا ةفئاخ ( ةلجومب.واقو ) اولعفام ن نولعف ىأرصقلاباوتأ امن وتأي ”ىرقو تان

 نرد راب كئلوا ) ىدلا- ؟ نسوا 0 ١ نازيدحمو منال م 1 2 ذا لع دوه(

 نون ورا ةااماوةبوصنلل 0 مهب رتب مه «نيدلاوإل
 ىف نوبغرب ( تاريخا ىف مهنيذلاوؤاهلول ادم ق قردصت

00 0 | تع مهوطعاامز رطس# ار دكاه فحل ا «نوكرش
0 

 لجال ىأ ( نوشاساهل | ةف'اضىأ | 4 ةلجو مهيداتو ف تاعاطلانه هولعفام نولعفبىأاوتاامنوتأي “ىرقو
الا | نال 4 00 030 ”“ 0 ذشاؤف ق وزدال ادحلولا ىلع 2 الثا

 

 : قير مسك 8 1 راش تالا دول تكس
 ىنعي امقاط ىأ(اهكمو | ىننام مهلانابلا نوكيف ايندلا باوث هللا هان اف هلوقك اهيلا ةردابملاب لامعالا مل

 نوكلاصلاهيفصوىدلاذأ ! ةءاطلاىلا سانلا ن ىشاسْوأ قبلا راع ٍ اهاجال ه(نوةباس اهل مهو )مدادتأ

 هلوقك ايندلاىف مها تابع ثدح ةرخآلا لبق امنولانبىا اموقاسوأ ةنجلاوأ باوثلا 0
 ىلع ضيرحتلا هيديرب اهنقاط ردق © اهعسوالا اسفنن فلكنالو ف نولم اعاهل مهىلاعت

 ةفح وأ حوللا ديرب 2 باكالالو #8 سوفنلا ىلع هليهستو نيكاصلا ه.فضر

  نولظ!ال صو لف مقاولا فلاخئام هيفدحوبال قدصلاب  قحلاب قطني ف لامتألا
5 

 عس |١ دح نع جراخريغ

 هفلك ام لكك لذكو ةقاطلاو

 نم ىلع در وهو هدابع

 قلطي الام فءلكت زوح

 حوللاىأ (باتكانداو)
 قطن ) لاعالا ةفصحوأ

 ( نوملظرال ,هو قحلاب |

 َّق ةعراسمانم هل نوتاخ

 1 1 9 2 سم لج 190 5 00 13ج كل نا هن دم © لا داع: سل مخ طسم ل كك تاك الت لشن نع للادارة نط دهس 2-2 هك

 | ةءاسا عج قف قفان 1 .-ثدحو 1 0 نءؤلا ىرصيلا نسا لاق هناقع نم اذن

 نون نشا ع2 مهنيذلاو 2 نوت دلع ىأ 4 نونمؤي مهبرتابأ ا مع نيذلاو ف انمأ

 نولمعا ءانعم لقو تاقدصلاو ةاكزلا نم اوطعأ 6 نوطعي 0 7 ا 6 نوتؤي نب ١)

 ا 2 ) ناو هللاباذعنم مىجصنال كلذنا ةفاش ىأ 4« ةلجو مييولقو ولع بلا لاعأن ه اول اع
 تاي ابمهنيذلاو) تاريؤلا
 ةيلع 00-6 1-6 1 ,

 نوم هللا ىلا مهنأ ن نوذقوب مهنا ىأ 4 نومحار ١ مهب ر ىلا مهنأ# مهم لبشتال م

 ترا ل 0 درتن زا اوفاخو امو اودّمحاوتاعاطلاب هللاو اولع نس لاق

 رجلا نوبرسشي نيذلامهأ ةلجو مواقو اونآ ام نوتؤي نيذلاو هللا لو سراي تلق
 0 انم 0 0 8 0 7 ع

 7-0 8 ْ النا نوفاحنو نوددصتلو نوموصيب نيذلامه نكلو قيدصلاتذءابال لاق نوق

 مهرب مه نيذلاو) تاريخا ىف
 انممهل ناثوالا(نوكرسثيال

 نيذلاو) تاريخا ىفذةعراسم :

 نوط ( اونآام نونؤإ
 نوةفنوةقدصلانماوطعأام

 هتلا لبس ىف لاما نماوقفنأام
 نم اولعام نولمعي لاو

 عش ا مظبال + طفلا لطكت كذاك
 (ةلحو,مولقو) تاريخلا ا نه هتف نو كف و قئادابعلالاعأ ب

 لاعالا فن وردا( ت تاريخا اق 0 ة له 1ك اوأ) رنه ملبش الو ةةرخ الاؤ(نوءحار مدد 2

 (قطخ باتك )ان دنع(انيدلو)ا,ةقاط (اهعسوالا) لمعل !نم(اسفن فاكنالو) تاريخا, نوقاس ,هو (نوقباساهل ,هو)ةحلا

 م6مانس> ن مصةنبال(نوإطظ ال مدن و)لدعلاو قد.علاب مب اع دهتشلاق وك !)قطش مم ' ايسو ممانس> هيف ,ثبو. 56 ةظفل ناو ,

 .٠ 0 - 1 ع -ه

 نوعرا راح كمل وأ 9 هلوقو # ى عدم رتاادحر ذأ تت ب اريلخاىف نوءراسي كئلوا من

 ن.الاقو املا ىأ نوقباس اه م رو 0 ةطلاصلال اعالأ نيوز ردابب أ 3 تاريكلاىف

 الو ل ونع هلوث د تاريالاىلا مثالا اودس لد 2 هوايا مهل تقيس ناَنَع

 0 ادعاق لصمباف مايقلا عطتسي منذ لاعالا نم امقاط ىأ 0 اهءسوال ااسفن بها .

 6 قلاب قطني ف ظوفحملا حوالاوه## باتك انيدلو 8 ضقيلو رطفيلف موضلامطت
 لي.قودت ملل هد قطط وهف طولا لماع لكلعأ اند 0 غلا قدصاا نيمو .عأ 1

- 1 



 /!إ عع ام(نيننو لام نمهن رهدعأ

 ةفلتعابتكىاروبز عج (اربز ) مهيدمعا اوعطق ىأ عطق ىنمع عطقت ا مهن م مهرما اوعطقتف )

 21) "”ىرقو هوذر>و اعطق هللاباتك اوءطق نسما نعو اياتك لحم ةقرف' لك اقرف معيد اوقرش لبقو انايدا

 ثيدلاواباتكلا نم ( مهيدلاع ) مهند نيمطقملا نيفلتخلا ءالؤه قرف نم ةقرف ل بز لك 517 ىا ةريز

 مرذف 2) قا ىلعمهنا نودقتعم ا / ر»- نورورسم ( سقعنماثلاءزلا 1 (نوحرف) ىأرلاو ىوهلا
 3 مهافعو 3 !اهد ( منرغ

 2 و رضوا ةقلتحم انايدا ه 0 د سحأ اودطقتق 6 من مه ىحا اوعطقتف 3 |

 موا اهمايران ه هكدا هيلع ل ريم اوأز دا ةلاوأ ى ضفادخأ علب بوصحصب م مهسحاو 1

 ز عمجهلاف ٠ ءاباأ حف ةءار جلا هددؤيو ةقرفاا ىءع كلفت 6 اعطق 3 اريز ر ِظ ا

 ا
 25 لثم ريدش ىلع مهد سحأ ند لا مئات الوعفم نوكف كح 3 تربز نم اب سوس مهن عر س)ناريخوىذل قو لءج ىتعم نعمت هناف اوءطقتل نان لوعفءوأواولا نموأ مه نه لاحو-هو |! 000 2

 ِ نه د 1| *.| كنا.
 / : ١

 لامع . و9 نييزهلانم «بز ,حلك 8# ل-_-رىف لسرك ايلا فيفختب ”ىرقو نانو.( تارك
 , 0 . .٠ ِ 8 فود | مما كك نا 3

: 
 اهجف# مارغو مه رذفإل ق ول اى 9 ما نو دقتعم نوع « وحر 8 نه نسدلا ن 8 فى ره

 هلل ,مارغيف ”ىرقو ا.نوبعالوأ ايف نورومخم مهنال ةماقلا رمي ىذلا ءاملب اهيبش
 ميطعنامزا *« همهدع امنا نويسحنأ ف اوتوعوأ اولبقنا ىلا * نيح |

 و هيلع بام - هلاربيخ سيلو امل نا 5 نيبو لامند 0 مهااددم

 ا 3 تاريخلاىف مهيأ عراسن 0 هراخت 0ر1 كلذنا مهداقتعا هيلع باعملا | 1 0

 اركاو مهريخ هيفامث ا ىلا 6-0 ىنملاو فوذحم | ةلحاعمو تاريخا ىف

 دادا 0 ا رهام ةنطفال متاهبلاك مهلب 6 نورعشيال لب ف |
 ا ةح ب الا كهف مهعيفص

 ملص الا |ةإم.م ىف ةلزتملا ىلع
 4-5 . 0 وا ل 9
 نور 0 ندي نوقفشم 0 هبادع فو-خ نه أ لعشال هللا نانولوش مال
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 #0 0 0 ذريغو اسوو ىراصنو ادوبم اقرف اوراصف او
 ةو ةفلتخم اهطةواقرف ىأ ## اريز مهني 9“ هنيدى
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 3 -_ل

 ماسهيل "ل هايسشأ مهنا ىأ

 م5 رو ىقا ما ىح 7 هعمل

 را

0 
 ١ 12 راسم انك ردتس اد اكلذ

 21 0 مع اناضار مهااعال اب 9 همدقنو تا كك ىقكلذ مهل ل تأ ى ءأ# ت ريخاىف 0 : 3 ١ لكلا ان "1 و ىأإ 1 0 04 1 6

 01 أ 0 لا رثخا و

 نان ىلاعت لاف 2 تاريااىف نيعراسملا ركذم مهل عار ردتسإ كلذ نأى 1ع نورعشي 2 4 0
 : نم مه نذلانا )لاقف

 - نم هيلع م هاع نينمؤملانا ىغملاو نا كا لوي مهتر ةيشتل ن 5 رماه 1 8

 1 1 ا ) 0000 50 كا ا نودحرف م مدلاع) : 0 ني.دلهالك

 اسم(تاريأاىف مها عراسن نينو لامن» ) امندلاىف رينا أ عم هدعاعأ)ق ةرفاالهأ نظيأ(نوسحأ)ر رد

 : ا مهل نونيهمو ايندلاىف , مأ نوفيكالا ( كور ركتسل ال ليزدر خلاف لاش واسدلا فت اريك

 ا (نوةفشم) مهر بادع نم ه(معد رة 0 مهنيذلانا)لاقف امدلا ىف تاريخنا ى 0

5 

 ا



 رد هر عافنهلال لصفوأ هنيعب هكردأ اذا هناعزم هروهظينيعلاب كرده ىأ لوعقمهناوأ ضرالا هج
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 سعالاو ل>ام تابيطلاب

 باطتساموا فلكتلل

 هيقرتال سعالاو ذلتسيو
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 مكيزاحاف ( ميلع نولمعت
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5 | 
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 ىلعةما باصتناو مالسالا

 قلنا لاو لادا
 مالئسالا ؤهو دخناو ند
 هتلادنع نيدلا نا هلثمو
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 هواراج داعو ياش )م 1

 هعف رم ول ا امه ربع

2 

 َّض

0 

 قش.دوأ سدقملات د ىهو

 تاد ] نضنُمأ ةلمرلاو ا ٍّي

 ضنا ن 00

 ' يعدل 4

 دماج

 تك اذوا ةطسنم هنو

 نوال د ىعلا ءامو راك

 اهو اكايدرعمج راغلا

 :اح رهاظ ءامو (نيعمو)

 هموقو نوعرف ىنمي هك اولاقف قف ماظلاب مهريغنبر هاق نب ريكتم ىأ# انهار 'اكو

 | والدم نوء.طمىأ# نوذءاءانلامهموقو #9 نور رهو ىسوم نوني نلبس ثيل نم نأ

 ةاروتلا ىنعي## باتكلا ىسومانين آ دقاوؤه رغاابىأ نيكاهملا عدلا
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 اور د دق 00 مهدعإ نع | اعنا 1 ل لءاءتلل مهريوخ عضوم رهاظلاعضوو دويلات هيلع دنت نإ رو ندر وال ور 1 8 : 3000 ا ا ]| ٠م عربو لمالاو :

 7 اءاحالك) نعل 0 3 اهل> ا ةعأع ,م قست 1 ِظ 5 هته ول ولو اص موع 5 ىدلإ ن 0
 وسر مك 5 نب

 قيد لوسرلا , 0 اذ سرأم 0 و رخا يامر د9 قار دس سرع

 واولا م ند لد ءاتلاو د رفغااوهو رولان 0 ددحاو كعل ادد اون. رئاوتع  ىزتت 1

 1217:0057 03527 جا

 1 لولو لفل
 ةسيالملاب نوكت ةفاضالاو

 (انم ًاف)امهملاهتف اذا عتق

 - 5 _آ2دس

 كواضا 34 هوندك اه اودسر همها ءاح اك و اح مقو ةرااوتملا ىندع ردصم هنا لع

 ادم وهي ذإا لاسوالا :نآل مهلا لف 0 00 عمو لسرمحلاىلا لاسرالا عمل 1

 مهاناعح وو 2 كذلوألا ىن## اضعب مهدض» 21د اف < 8 م دموعه 'ىذلا“ ناو هنف
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 كي ىرتتانل-رانلسرأ مث فه مهك العتقونعى أهي نور>أتسيامو ف اهك الع تقو
 3م ءاجالك ولف اليوطانمز نيلوسر لكن يبن ال نيلصاو تم ريغاض»ب مهضعب مرتب نيفدارتمىأ

 انلسرأ مث نونمؤيال موقل

 لد (نوره اأو "نىد

 عسنلا (انناب اب ) ءاخأ

 8 0 . ء . .٠ و. : 7 ةجو ) نييم ن الفاو وز

 ,هائلهح وإلا ش برا فرعلا انكلهاز كالهلاب يل أمضي مهضب "هسا ءو ذك اها .

 هئلمو نوعر 8 كلة ,هاظ ا 1 0 :

 5 نع او.ناما (او و ربل كتساف

 مدا ءالانقلخ (انأش اسس 2

 ان فرق 2 يك الذ دعبنم |ء .:

 5 كابتامأ هناا زا ب نونا نرقلاوةنسةرسشءنامت ( عب 55 اخ واق 1 ,ةىلان رق ند نرق دءبانرقأ نب رخ
 ةمأ ءاحاطا) ضر ١ لعاهضمب اعبات 1 0 أم) لحالان ء(نووس امو اهاح أل بق ة(اهلحأ) هب
 2000 00 ء«ائامح و ) كالهلاب (اضعب رهضعبان ءاتاق) لوسرلاكلذاو ذك( ه قوندك ) لوس لةما ل (اهلو ْ

 (انناب ابن و رهءاخاو ىسوم | :اس رأم) ن "1 رقلاو وسو هيلع هللا لص دم ( نونم وال موقل 0 هللا ةجرنماقعست(ادعفل"

 ناعالا نع ء (اوربكت ”_ساؤ)هموق (هئلمونوءرفملا)ةنيب 3 ةح (نيبمناطاسو) ِ

 ١ 9 ِء "كك

 « نونمؤي ,المول ادعرف ذأ و مح سع أب م هدعب نم ثد:» اصصعقرارع# ىأ #8 ثيداع -

 9 1 »2 ليمن ناطاسو اذ ا دع اا يسولا كسرامت 8 2 اك هلوق# 7

 اعالا نع 0 14 ايد 0 ,نوعرف ىلا © اةعرعو ديلاو اصعلاك ا



 1 عضو مث (ايندلاانتايحالا ) ةايملا نا هلصأو هنايب نم هولتباعالا هيىنميام ليال ريعضاذه (ىه نا ) ثعبلا نه
 ىلع تلخد ةيفانلا نا نال اذهوانمتندو اف نه ىتاا ةايحلاهذهالا ةامحال ىنءملاو اهب و اهءاع لدب 5 نالتانحلا

 رقي ضعب داوبو ضع توع ىأ ( ايحنو تو :) سلا ىتل ىتااال تنزاوف ارا خلا ىلع ل كلنا | ساو ىتلا

 امو ) امهع هللاىضر دوعسم نباو ىبأ ةءارق وهو توعو احن ىأ ريخأتو مده هبفوأ رشآ نرق ىنأف نرق
 رتفمالا وهام ىأ (ابذك هللا لع ه4 + زهؤح ىرتفا لجرالاوه ( رشعنماثلاءزجلا ) نا) توملادعب )نب رثوعبع

 هئايتتسا نم ةيعدب ايف هللا

 ثعءبلا نم ادعي ايف وهل

 | نيةدصع (نينمؤعمانحنامو)
 (نوبدك اع ىنرصنابرلاق)

 لو_سرلا ءاعد هللاباحاف

 ليلق (ليلق اع لاق) هلوش

 ثيدحو مدقكنامز زالذفص

 اعدق هحأ رام كلوق ىف

 0 هانعم و اثدحالو

 اتعوا جدأ زام وابإ رك

 لد ل قو نهزو

 فوذحا مسقلا باوحوام مه

 0 (نيمدان نوشتلا

 8 ةوعص ى ىأ (ةعصلا
 (قحلإب) مه سم دق مملع حاص

 نالف لاق هللا نم لدعلاب

 وأ ىش

/ 

 لدعلاب ىأ قحلاب ىضَش
 6 مههش (ءاثع مهانلمل)

 ليج وهو ءامغلاب 2

 نو فوساو لب اع لبسلا
 (ادعيف ) نادسعلاو ق رولا

 دعبأو ادعبدمب لاقباك الهف
 ا[ نم رهو كاهن

 «نوبذكاع 9 مهنم ىلمقتناو ,هيلع## ىنرصنا برلاقإلل نيقدصع «نينمؤم هلزحن |
 :ركن وأ ةإقلا ىنمم دك ًاتتةاصامو لاق نامز نع6# لدلقاع لاقل ىايا مهمذكت بدسب |

 4 م-هرامدىف مسههبش 43 ءاع ا

 ًاكمبو ءاعدلاو رابخالال < 5 نيملاظلامو_ةللادءبف ف كله. نمل ىداولا |

 نخناموإ موقايحمو موق توع هاثعم ليقو ءاشالا امو ءاب لا توع ليقو ثعبلانور 2 |

 0 نريصبل ىأ أ 6 نيجصيل ل للقا علا ْ
0 

 قمحلاب ةوهصلا ا

 : 0 شيشح نم 590 0 1 0 ءلالهلا ةمعصل ْ
 باتهزلا ىأ 4 ادعبف ف ضرالا تايننمءاثغلا سب ا ىكله مهانريص ىنعملاو |

 لجو نع هلوق © «نيلاظلاموقلإ ةحرلاز 1

 1 ناس(نيأ ااا مودلل) اهراهظا ل عتسإ ال لاعفأي ُ ,وصنملا

 للكلب كسلا( نيثوعبع نامو ) ءانبالا احو ءاي آلات وع (ايحنو توع)ايندلاىف ( امثدلاتاحالا) ىهام(ىهنا)

 اع هلنيقدصع (نينمؤع ةلنحنامو ) لوشاع ( ابذك هللاىلع) قلتخا(ىرتفالح رالا ) لوسرلا نونسيوعان(وغدا]

 ميل (نهصيل) ليلق نع (للقاع) هللا ( لاق ) ةلاسرلاب ( نوبذكاع)باذعلاب ىنعأ ( نرصنا_بر) لوسرلا(لاق)
 كال_ياادعب ) مهانلمخ )تاذعااب ليربح توص ىنءي ) قحاب ةوهصلا ممدخاف 07 ةيوقعلا كك بيذكتاب ( نيمدان)

 نيرفاكلا ( نيملاظلاموقلل)هللاةجرنمةببخواتدعسف (ادعبف)اسباي

 سس ا و 0 تح اس ع م ع

 ءاقتري ريمضلا ميقاف ايندلااننايحالا ةايحل انا هلصا كي ايندلااننايحالا ىهناوإف ءاهءاتلا لادبابو
 كاي ءرصماو ءنغم اهنيعتناياراعشاو رب ركتلا نءارذح اهءلعةمناثل اةلالدإ ىلوالا

 1 (؟)لمحمت اماجام سفنلا ىه

 يح ق ىئلائه ىلإ اع تاك ةيفانن ذأ نال امدلات انخلا ةدهالا هايحال هاننعمو

 يانحنو تتوع : ه» سنجل ىفأ اهدعبام قنت ىتلاال لثم تناكف سنخجلاىلع ةلادلاةاسحلا |

 وهام :© وهنا 8 توملادعب ه# نيثوعبع نامو ف انضعب دلوبو انضعب توع

 مو ف ثعبلا نم اندعيامف وأ هلدلاسرا نم هيعدب اف 6# ابذك هللا ىلع ىرتفا لحرالا#

 يةعصلا رهتذخاذ © باذعلااوشاع اذا بيذكتلا ىلع * نيمدان نحيل هه ةفوصومه

 لد هنأو اوافق مهوأق اهنم تعدصت ةلئاه ةوعص 080 ةوعص

 هلمفادال ىذلا 0 ولا هب قملاب ©
 ,هانلمعف قرتسلا دعوا و1 قلنا ىصَش نالف 56 25

 اس برعلالوقك هلج وهو ليلا ءاشغب

 ص موق نرملانأ“ ل ع و

 ًاوناكال توعوايحن هانعم لبق هي ايحنو توت ايندلا امامحالا ىهذنا 8 اسأن ا

 اذكمتل ىلع ىرتفا لجرالا © مهلوسر نونعي و نا إف ت ,وملادعب ىأ 6 نيثوعبع

 نوبذك اع ىنرصنا بر لاق #8 توملادعب ثعبلاب نب ,قدصع ىأ نينمؤع هلن « امو

 كل ته وح دعلاب ةملع دن * 050

 لدعتو دوجت مايا يضصدلاوم همام (؟)



 مهوهو م ع نه هللاةلاسر ىعدب ني

 | فال لوسرلا مالكب لصتي مل_ مهم الكنال واولاب ركذ هلعل * اورفكن ألا

 | * ةرخ آلاءاقلب اويذكو 9 لاؤس ريدقت ىلعف ه, فاؤتسا ثيحو حون موق لوقا

 | * مهانفرلاو قه ثعبلاب ةيناثلا ةايحلاىلا مهداعع :وأ باقءلاو باوثا| نم اهيفام ءاقلب

 هلقام ةلالدإ راخلا عم فدح روروأ فود بوصنم ىتاثلاىلا دعاعلاو ةيريخامو

 مالذا ثيح 0« نورساخل اذاركتا ف هب هب [سمأيايف # كلتم ارمشب متءطا نئلو إف هلع

 كومان دع أ هموقنم مهولواق نيذللباوجو طرشالءاز>اذاو مكشلا

 نموأ ثادجحالان م «نوجر خم ركتا9# باصعالاو موعللانع ةدرحم «اماظعو ايارت

 هربخ نيبو هنيب لصفلالاط املهيدك |لوالا ريركت مكاو دوجولاىلا ىرخا ةراث مدعلا

 ربخ نوكينا زوحنو مكجارخأ عقو متماذا مكاوأ متماذا كحارخا مكنا ىا لوالادبخ

 4 تنام تايه تشع هعسانال فرظاانوكيناالهدلع ىناثاا ريخةلالدلاةوذحم ل والا

 كلتيهىفاك ناببللماللاو نودعوتام دعبوأ 4 نودعوتامل ظ ةعحلاوأ قيدصتلادعب
 تاهيه ليقو ن ودعوت امل اولاق داعبتسالااذه هلاف لبق داعتتسالاةملكب اوتوص المهنا |
 هنا ىلعان وذم 0 انونم قلاب ىرقوءنودعوت ام ءريخأدتبم وهو دعبلا ىلا
 فتقولا ظفاىلع نوكسلابو نيهجولا ىلع رسكلابو ليش ادشت نونمريغو ةهيه 2

 « نو ريا ترشو هئه نولي ناك لك اي مكلثم رسثبالا اذهام ايندلا وحلا فإط هيلع

 دعي أوف نونوبغل ىأ © نورساملاذا مكتا /كطارشب م :ءطأ نئلو 5 مكبرشم نمىأ
 تاهيه  ءايحأ مكروبقنم ىأ «# نوجرخم نأ اءاشع وابارت متتكو متماذا م أ

 توملادعب مهثعب موقلا دعبتسا © نودعوتامل 8 د.عب دعب ىأ | سابعنبا لاق © تاهل

 0 مكلثم رشبالا اذهام ف دالوالاو ردا ايندلاةورحلاىف مهانمتل

 | ةلئاملل ريرقت 4* نوبرشتام برعشيو هته نولكأتام لكأي ةلاحلاو ةفصلاف

 | ةللاو طرشللاباوح ردقملا لعفلل لان مدقملا ف رظلاهربخ 01 نوحر مكمأ

 ع ورهاتمءنىأ  مهانفرتأ 00 اهيلاريصملابىأ «ةرخ الا ءاقلباوبذكواو رفكن يذلا

 هناداعتاسالا اذه اودا ل هداج ىلع هللاةردقو مه حأ ءدب ىقركسفتلل مهنمالافغا

 هانفرت أ و) توملادعب ثعبلاب(ةرخ آلاءاقلب اونا

 ا

 ) ةرخ الاءاقلباوذكو )ةموقلوأ الملل ةفص(اورنكْن ذلا ( هس مو باودحهنالس ونةصقىف ءافاابىجو ءافلاب

 هالوالاو لاومالاةرثكب ( ايندلا و. لاف ) مهامعن و( مهانفرت :و) كلذريغو باقءلاو باوثااو باسحلا نم اهيفام ءاقلب ى

 ىأ هياعهلبقامةلالد|ف ذل هنمىأ (ن و سعت ام .برمعيو هنأ نول ا 1 كدشم زشبالا ) ىتلا ىأ(اذهام

 عقاو (اذامكنا ) هنع 010 كسمأب ايف ىأ ( مكثم ارشب متعطأ نئلو)ل مكلت

 نمو مكلثل ايقتنالاب (نورساملا) ( نينمؤملاةروس ) مههوقنم مهولواق ه4[ 0 نيذلل باوجو طرشلاءازج
 مهلثم عابتا ١ هاج مهقج

 مدعيأ) مممْرعَأ اودبعو
 عفان رسكلاب (متماذا مكتا |

 مهريغعو صفح و ىلعوةزجو

 اماظعو ابارت متتكو) مشلاب

 نوثوعبم (نوجرخم مكنا
 باوثلاو باسحلاو لاؤسال
 ديك ًاتلمكتا ىو باقعلاو

 نيب لصفلل كلذ نسحو

 قرانا ناقلاو لوألا
 لوالانءربخ نود رخو

 ملأ كذا ريدقتلاو

 متتكو منم اذا نوجرخخم
 (تارهتابه)اماظعوابارت

 ىورو ديزب ءاتلا رسكبو

 امهفنيونتلاو رسكلاب ب

 هريعوءاهلاب فش ىباسكلاو

 عقاو لءفلل مسا وهو ءاتلاب
 ىأر يضم اهلعاف دعي مقوم

 عوقولاوأ قيدصتلا دعب
 باذعلا نم (نودعوت امل)

 ماللاو نودعوتام اهلعاذوأ

 نودعوتام دعب ىأ ةدئاز

 اورفك نيذلا )لو-- رلا
 (رشبالا) لو سرلانونءي(اذ هامامدلاة ولا ىف ) دلولاولاملا مهانمعنأ(

 مكا مكلتم)ايمدآ (ارمشب متطأنئل و) نوبرسثتاك ( نوبرسةتامب مشي و) دنم ن ولك أتاك (هنمنولك أنام لكأت مكم) ىد

 مكتا)ةيلاب(اماظعو) توملادعب (ابارت) مترص ( متتكو متءاذا مكأ) لوسرلااذه (مدعأ)زونوبخ٠نواهاج(نو رساخلاز



 م ىاركبوبالزنلازنا مضوموأ الازنا ىأ(الزنمىنازنأ ب ر) اهنم تجر نيحوأ ةنيفسلا ل عتكر نيح ( لقو )
 كلذىف نا ) تاريخا عباتنو لسنلا 5 رثكاهنم جورحلا دعبو اهيفةامعلا ةنيفسلا ىف ةكربلاو(نيازئملاريخ تأ واكرام)

 ديو ةيفانلا نيب ةقرافلا ىه ماللاو ةلقثملانم ةففخلا ىه ( ناو ) ظعاوموأ ربما( تايآآل ) هموقو حونبلمف اسهف

 ءاياآلاهنبب نيربتخموأ ديدش باسقعو ميظعءالبب حون موق نيبيصم ( نيلتبملانلك) ةصقلاونأشلا ناو ىنمملاو
 موق دعب نم ( مهدعب نم )انقلخ ( انأشنأمث ) ركذم نم لهفةيآاهانكرتدةلو ىلاعت هلوقكرك ديو ربتعي نم رظننل اندابع
 ةلخ مكلمجذا اوركذاودوه لوق ه5[ "41 زؤح هادهشيو دوه ( رشعنماثلا» زلال موقداعم«(نيرخآانرق)ح ون

 'ىجحعو حون موق دعب نم
 حونة صقر !ىلعدوهةصق

 ءارعشلاودوهو فا سعالا

 لاسرالا( مهيف انلسراف )
 انه ىبدعيملو ىلإب ىدعي
 كانلسرأ كلذك مه لوق ىفو
 ةيزكف انلسراامو ناد
 ةيرقلاو ةمالا نكلو

 لاسر الل مر تلعجح

 اهفتاسرأ + ةبؤرلوقك
 (الوسر) ٠ مادقااذابعصم

 مهموق ند (مهنم)دوهوه
 مكلام هللا اودبعأ نأ)

 ( نوقتت الفأ هريغ هلانم
 انلقىأ انلسرال هزرضفمنأ

 لوسرلا ناسل ىلع مهل
 نم ًالملالاقو) هتلااودبعا

 دوهموق ةلاقمركذ (هموق
 فارعالا ىف هباو جيف
 ا راو راش هوك
 لاق لئاس لاؤس ريدقت

 اولاق هلل يقتف هموق لاقاك

 م>ا هنا ءائعمو لوسرلا هلاقام ىلع هولاقامل فاعع هنالواولا عمانههو تك 51

 ' لقو نرسفملا رثك أ هلاقاد وه ىنعي ٠ مهتمالوسر 3 مهفانلسر أف ف اداعىنعي # نيرخآ |
 الفأ هريغ هلا نم مكلام هللااودبعا نأ وع عصأ ل لوالاو حلاص لوسرلاو دوم نرقلا

 هموق نم الملا لاقو #8 باذعلاًدفاخم اهيلعمت :اىتلا ةقرطلا هذهىأ «نوقتت |

 «اكرامالزنم 9 ضرالا ىفو أ ةنيفسلا ىف 6 ىنلزن ابر لقو ة8نيملاءا بر هتادجاواولظ

 ريختناو 9 لازناعضوم وأالازنا ىنمع الزنم ركيقاريغأ رقو نيرادلا ىف ريظا دل كلبك
 الاب هد رفااع اوةب حالا ىلا هءالس وتو هبف دغل ايم هب هعفشي نابه سحا هن اعدل قب ا طمع انثي نيلزمملا

  مهئاعدنع ةحودتم هباعد فنأ اراءثاو هلضفلا 0 نمووهىوتس ناهب قاعملاو

 ظ واوادتيو ام لدتسي «تاي آلؤ» هموقو حون لءفاهف #كلذىف نا# م طيحم هناف
 نينعمسوأ م ظع ءالب حو 0 6 نياك د راو 9 رابتعالاو راصبتسالا

 0 نرخ ان رق رعد نمانأتلا مث ةقرافلا ىهماللاو ةففخلا ىهناو تاب الادهم اندابع

  لاسرالاعضوم نرقلالءجاعاو طاصو أ دوه مهنمالوسر مف ذانلس راف دوعوا داع مه
 . هللااوديعا ناوه مهرهظا نيبوهو هيلاىحوا اعاو من اكم ريغ ناكم ند مناي لهنا ىلع ل

 #8 نوقتتالمأ قهتلااودبعالوسرلا ناسل ىلع مهلاناق ىأانلسر رالريسفت © هريغدلا نم ءمكلام
 ٍ هموق نم الملا لاق وإلي هللا باذع

  هجووهلبقو بوكرلادنعةنيفسلاوهو لوزن عضوم لبق «اكرايهالزنم ىنازن أب رلةو#

 ءاحئالادعب لسنااةرثكو قرغلا نم احلا ةكربلاب دارأ وةنيفسلا نم ج ورخلادعب ضرالا
 لو نا نسخ هللا نمز 16 هللا ريغنم لاز .لا نوكيدق هنا انعم 46 نيلزتملاريخ تنأ و
 ١ لزم الخ هراكملا هنع عفدي وهلاوحأ رئاس ف ٌقلكيو هلزن أ نم ظفح هنال نيل زنا اريخ تنأ و
 ةشفقسلاو 1 : سعأ نم 28 ىذلا ىأ 6 كلذ فنا 0 كلذىلع ردشال هناف فضلا

 انكاموىأ ؛ انكن او يه انتردق ىلع تالالد ىأ # تايآل © هتلاءادعأ كالهاو
 لبةنولماع مهامرظننل هركذنو ةظعوو حون لاسرإب مهايا نءربتخمالا ىأ #« نيلتبل ©

 انرق © مهك الهادمب نم ىأ 4 مه دعب ع نم اناشن أمل ىلا هت 00 د مباذعلا لوزن

 آ/ يذلا ) اذه لوصحلاف مق
 ملو هنالك لصتم سوه هلع هللا ىل< ىنلل باوجنس ياو لطابلا اذهو قحلا

 90 06 نا)ةرخآلا وامدلا ىف(نيلزتملاريخ تنأ و ) رجلاوءاملاب( اكراممالزنم ىنلزن ا رتتفلاب نملزن:نيح (لقو)

 0 مث)ةبوقعلاب نيربت لاو ايالبلاب(نيلتبمل )انك دقو (انكناو) ,مباودتقب ىكل ةكم لهال تاربعو تامالءا( تاي آل) مانلعف

 (ملااودبعانأ) مسن نم( مهنمالوسر) هلا (مهفانلسراذ)نيرخآ اموق (نبرخآانرق)حون موق كالهدمب نمانقلخ(مهدعب نم
 ءوقنم(هموةنم) ءاسؤرلا( الملا لاقو )هلا ريغ دابع(نوقنت الفأ) هءاونهؤتنأ سعآ ىذلا ريغ(ءريغدلا نم مكلام)هتلااودحو



 راذنالا ىف غلبأ نوكيا قرحلا عضوم نم قرغلا ببس جرخأ ىازبملا رونتنم ءاملاراف ىأ ( روتتلادافو) انس
 روتتلا نه ءاملا عبنالف ةنيفسلاف كعمنمو تنأ بكراذ رونتلانم روشءاملا تيأراذا حونل ليقدنا ىور راب

 لبقو ةفوكلا دسم ىف ليقف هناكمىف فاتح اوةراخ نم ناكو حونىلا راصفمدآ رونت ناكو بكر ف دن هتوبخ

 ةمأور كنلا ةمأه و نيحوز ةمأ لكم (نيدوز لكم 0 ةسلاىق ل-خداذ (اهيف كلساف ) دنهلاب لقو ماش

 ةقانلاو ل اك نيحودزم 4نينمؤااةروس ١ نيدحاو(نينثا) 5 ١ و كامرلاونصخلاو قوتلاو لاك ل
/ 

 : ةكمرلاو ناصلا
 اوداامألا لدعم مهنا ر " وزنو وكرلاب 1 سم اءاحاد 7 : ساو © اني دول ف تاذقلال 5 أ ا اءاحاذ 5 دمت ينك نيلعت وان || ند ىور و و

 ! 0 هنريخ | هم ةمءاملا عمنا فك عم٠ نمو تاق اروتتلان هءاملارافاذا حونا كك .ةهناىور#روتتلا ٌ

 مو كه ضخ ا
0 ماشلان مةدرو نبع ليقوةدن باب ىلإ املخادلا نيع نعةف وكلا دعم ىف هارعو بكر ف هنأ عا عا |

 7 لك 3 

 نم ى 2 أ ىلاعت لاقريغكإسو هيف كالا اف لخ دا ك# اف كاساف وه د وه ىفاءرك ذر خا هوحودهبفر "
 ريتكاو نكا سنعود 56

 0 نيجود م نيدحاو ىثنالا ورك ذلا ىتما لكنم## نينا نيجوز لكن موو رقسف م “كَ ْ

 . ناي ا لهاو# كلهاوؤت ديك ١ نيناونيجوز عون لكم ىأ نيونتلاب لك نم صفح أرق
 ةرفكللهك الهابمتلا نم لوقلا ىأ © مهم لوقلا هيلع قبس نمالا لف كعم نمآ نمو وأكت كدالواوكع اسنو(كلهاو)

 نيذلاناملاء:هلوةىف أ افا ناك ثيح ماللاب 5 6 قباسلا نال للعب سا اعاو

 (لوقلا هيلع قيسنمالا)

 ةءااوهو زك ةاعاإ هللا نم

 م هيتحوز ىدحاو

 ”ىجاكراضلا قيس عم ىلعب
 هلوقىف عفانلا قيسممماللاب

 اندايعل اني كة دقلو ا

 000 او نان رمل |" ةايادف ف اهذاختا ةيفيكهإفصوو ةنيفسلا لع هلع ليربحنا ليقمايحوو 4 ْ

 كل نا مابلعو ترشح ندر راج نع نكي 2 وتتلازو لبق جنو رافو ف انب ىأ «انعأ 8 . قو ةراح نم ناكو هيفزيت ذلارونلاوه لق كتلاراد اناذْع أن

 مهلا إف ءاحتالاب مهل ءاعدلاب #« اولظ نيذلاىف ىنبطاختالو © ىنسحلاانم مهل تقب / ا

 هيف عفشيالو هل عفشبال هنأش اذهنمو ىصاعملاو كارشالاب مهلظلةلامعال  نوقرثم
 كمعم نموتنا تيو”سااذافإإل هلوش هك الهب مهن ةايعلا ىلع دجلاب ءسادقو هك |

 نيذلا موقلارباد عطف هلوقك 43 00 مانا ىذلاهادجلا لقنكلفلا لع

 ١" فدداكالو نم) © اف كلساذ ف روتلان م روش اكل 1 اكنا ىنعملاو ضرالا هحووه روتتلا |]

 0-1 ا اوملظ | ىثنأو ركذ ناوح لكرمىأ * نينا ني جوز لكم ف ةنيفسلاىف لخدأف ىأ |
 1 01غ لاف مهم لوقلا هيلع قبس ىذلاو ةصاخ هب لهأ هلهابدارأ لبقو رافكلا ىنمي «منو | 1 اورفك نيذلا ةاحن 1 ا باذعلا هيلع بحوىأ لولا هيلع دلو لف كب نم ن نم رئاسو ىأ «كلهأوإل ١
 ( كلفلا لع كعم نموتنأ اناذاط لجو سمو 8 46 نوقرغم مما اوملظ نيذلا ف ىنطاختالو قف نامنك هنبا وه |
 ديلا لقف و ةنيفسلا 0 « كفلا ىلع كعمنمو تنأ ف تادتعاىأ * تا ا

 نييك ارابلع متتكعاذاذ
 انام اخ لقق) نرفاكلا ىأ # نيملاظلا موقلا نم اناجنىذلا |

 ىو 6 نهوتنا تربو“ عطف | 5 ناكنا و اولوتف لّقملو مهنمةاحلاو هك اله لعدبلاب سمأ ) نيملاظلا موقلان

 ةودنلا لضفش ر رامشالا٠ نمديف ممأم مهاوق هلو ناكف مههاماو مهببن هن م 90

 لجاف(اهمفكلساف) رجيفلا علط لاشو رونتلا نم ءاملاعبت نو رافو )انباذع تق و(ان سم اءاحاذاف) كيلا انيحوب (انيحوو)

 بحو(قيس مالا ) كب ندآ نم م قع كلش | لكاز( كلهأو ا 5 نينا نيفن 51 نيش ”|ني>وز لكن مرة ئفسلا

 ) نوثرغم مه لل كموقن ماور فك نب ذه احنىف(اوإ ظن. ذلا ٠) اعدلاب ىنعحارتالو 06 طاختالو نم +) باذعلاب(لوقااهيلع)

 ىذلا 82 (هللدجلا لقف) ةنيفسلا ىلع ( كلفلا ىلع )نينم وما نم (كءه نم و تكا تك ناد( تن | تون ةااذاف)نافوطلاب
 نيرئاكلا ( نيل ناوتاا



 8 ىلع عفان ) هربغ لدوبم ) هلانم 5ك )ءؤدحز( هللااودبعا موقايلاقف هموقىلا احؤئانلْسرأتقلو)

 07 دروه ىذلا هللاةي وقع نونا ذانأ 5 نوقتال انأ) ةدايعلاب سعال كيلقتلا 2 2 ىرحن فانت ساةلجعأو لطفللا

 ) مهماوءل مهف ارشأ ىأ ( هموقنهاور رفك نيذلا" 0 "ىشىف ةداعلا قاقعسا نه سدلاممهريغ متدبع اذا

 00 ( هللا ع واد ) سأرتد 0 ى 0اس 200 م

 رالاوعذانياولا آى ١ ا "6 0 رشلل ةودلاب ١ رفع ماش | عزا وطرت ور 0 بعل ةيه قالباوضر

 ا ريذ) ن ونح>(ا هنو
 ]ىلا « هللا اودبعا موقاي لاقف هموق ىلا احون انلسرأ دقلو 9 رحملا وربلاىف | ىاوضتتا نا
 ا اوراظتاو ) نيح ىد

 الن هتاحامو ها ممهاع ددعام سانلا نا رفك ناسبأ 0 ْ
 الا لعر ل ايهريغ ىئاسكلا أرقوةدابعلاب سعالا ل. ءاعتل فائئتسا © هديغ هلازم مكلام# | ٠ يس / | نامز ىلا هيلع اوربصاو
 ةيدابع م مكيدعيو م ككلبف همعن م 5ع لبزت ( نا نوفاخت الفأ 4 را ا 0

 و نيذلا ِ قارشالا 0 الملا لامتؤ ص ارنوصتقل جا|همعل مكنارفكوهريغ ةدابع ْ

 هْقلا بلطي ىا مكيلع ل ضفتي ناديرب مكلثم رشبالا اذهام 0 مهماوعل 6 هموقنم |
 3 # السر # ةكئالم لزنال» الوسر ليوم ل ْ

 هومتلتقالاو هلونح ند

 اعىبرصنا بر لاق )

 نشأ اف ) نوبذك

 ْ | ميم ماقتنالاب هللااعد مهناعا

 بع ىلع ثحا نم هن مهلك اموأ ىن هناهن انعمسامىا احون نوعي * نيلوألا اًمابآ ىفاذهب | بيس مهل 2 ىدفلاو

 4 اوناك مهنالوأ مهدانع طرفنماما كلذو ةوبنلا ىوعد ن نموأ هريغملا ىنوهللا ىترصن ذا ىلا ميذكت

 !" لوق هلجالو نونج ىا ©« ةنج هه لجر الاوهنا # ةلواطتم لدي كيسا

 ' لاق © هنونح نم قيشب هلعل #* ني>ىتح 8 اورظ او ولقحاذ © هداوصبرتف وف اذه كاوقك نوندكاام

 هادعلانم مهتدعو امزاجنابوا مهك الهاب *# ىنرصنا بر ف مهمناعانه سيا امدعب ١ ىءلاو ءاذ لدءىأ كاذب

 ةنيعاب كلفلا عنصانا هيلا انيحواذ ف هبيسبوأى ايا مهبذكتلدب # نويذكاع » | ول ييذكت غنم ىنادنأ
 دسفمكيلعءدسفب وأدب ”ىطخ# ناهظفحت انظفحم ١١ اني>وأف ) ميلع ةرصنلا

 50 هريغدلا نم ا هللااودبعا موقاي لاقف دعو للاخت انلسرادتلو ِ انيح واف هاعدانبج اى 05

 رفكنذلا" الملا لاقف ف هريغ 0 َْى مم ةءاوشدورعم | 0 2 عنصان )ديلا

 هرب ظ رودالا عيج يف ركل كراشم كلش ىمدآ ىأ  مكلثمرسثببالا اذهام هموقنم | تدك هعنصت ىأ
 2 هلاءاشولو لا عينا متن واع ودكم ريصنف ةسأي رلاو قرتفلا تمم أ مكيلع لضفت 1 كابا - رو 0 : هاا ءلا ما

 : عم امنءالكو انظفح وأ
 ؟اوالااخنابا ىف حون هيلا وعدد ىذلا ىأ أي ٠ اساسا ولا غالب اب ىنمي # ةكئالم 2
 3 مهن ورعب كن ولكياظ اقح هللا نه

 و رتستف توملا ىلاىأ 86 نيحىتح هءاوصيرتف 9 نونج أ «ةنجهب لج رالاوه |" 7
 :سانأأديلاانيح واذؤإل ىايا رمي ذك مهك الداب ىنعا ىأ## نوب ذك اع ىترصنا بر لاقوإل

 ال و دحأ هإ ضر رع الئلانظفح و انلعب ليقو سابعا هلاقاتمىارع ىأ# اننيعاب

 دس الو كل ضرعش الكل

 مهل وةهنمو كإعدسفم كءلع

 ةئلاك نبيع هللانم هيلع

 هلع )2 نأ 1س أ ىذلاديغ(مريغدلان ماكلام)هللاا ودحر (هللااودبعاموقاي)هموتل( لاقفهموق ىلااحون انلسرأ دقلو.)
 3 كبالا)احون نودع ( اذهامدموق نم لا اساور( المال اقف ) هتلاريغةدابع ( نوقحالف 0 ) هب اونؤت

 ل نماكلم ىلأ ( ةكئالم ليل) لرد لسرن نأ ( هللاءاكواو ) ةوبنلاوةلاشرلا ( ركع لضفتين ,ًانيربكلشلا ١

 برق (نونج (ةنحدءلحرالا)احون نونءيوهام ( وهنانيل والااابآ ) نمز ( ىف ) حون لوقت ىذلا (اذهانعمسام)

 | امن ا نو ذك اع) باذملاب ىتعأ ) ىنرصتا برز 0 : (لاق) ع نيح ىلا ) اح ىدح فز ( اورظذلاف

 ش انمرظنع (اننيعأب)ةنيفسلا جالسع ىف ذخ نأ (كلفلا عنصانأ) ليربج هيلاانلسرأ



 اذا قطو دكت لى تم 0 يم تش نذل انو تن ىإ لاح ا :
 ىلاعتهللا لمح لئاقملاق مهلمادا ى 1( الل غبصو ا نهذلا نو امور تنعاانو ذعملومفمنالوأ

 دعب تبل ةرش لوأو_ه ( نينمؤماةروس ١) ليقوتيزلا 45 59 ٌرؤ»- نهدلاونوتب زلامادالاف انهدواماد

 هده صخو ناؤوطلا

 مرك !اهنالةثالثلا عاونالا
 فلاي ءالعفالذا ني_سلا نم ءايلتكل العشب قءلموأ ا ا ةعفرلاوهودل ْش

 ءالمفوا ناسيكك لاعبف هاف بوقعيو هداشلإو نيفوكلا ةءارق لعءانيس فال ثينأ

 اهمجأو اهلضفأو ةرجخشلا ١ ىأ كي نهدلاب تبنت و رضقلاو رسكلاب ”ىرقو مهمالكف سيلذا لالعفال ءاردل
 (ماعنالا ىف كل ناو) مفانملل ديزت ,تبهذ كلوق ىفاكتبنتل ةيدعتمةلصءابلا نوكي ناز وجو دل ةبصطتصمو نه دلبةسبتلمت ّ ظ

 رقبلاولبالا ىهو منعجج ١ ريهزلوقك تين ىنمع تينا نماما :ىهو تينت ةياورىف بوقعيوو رعوباوريثكْ اً رقر ٍْ

 ( مكقسن ةريما ) متنلاو لقبلا تبنا اذا تح مهلانيطق ه مهتوسبدنع تاجاحلا ىوذ تيأر 00
 عفانوا ىاش نونلا فب رو رو لوالاكوهولوءفملا ءانيلا ىلع » ىرقو» ن :رهدلاباستلم اموتيز )تا ردق ىلع

 ع قسو ركبوأو ْ راح نهدلا ىلع فوطعم © نيلك د الل غبصو ف ناهدلاب تننو نهدلا جرذتو نهد

 ) اهنوطب ىف 6 ١ ناثثلا انهد دول ل عماجلا “ سا ”الاىلع ىفلازدر د>|فاطع هنا سعال

 اهنوطب نم مكل جرختىأ 1 غابصو “ ىرقو« مادخالل هنف سمع اادام اغاذأ ا هن رسو ديزع

 مفانماهيف مكلو ) انئاسانبا ١ امث مكقن 0 مرار اهلاحن نوربتعت # ةربعل ماعنالاف مكل ناو ف غبدف 0
 ىهونابلالا ىوس(ةريثك || عفان ارقوءءات اللوك 0 5 .نبللا ناؤ فاعلا نموأ نابلالا نم 6# اهن ول

 رابوالاو فاوصالا عفانم | اهروهظىف # ةريثكمفانماهيفركلو نونا عفن مكبق ةسا بوقء#يو ركبوباو اعنا
 (نولك اتاهنهو) رامشالاو || ماعنالاىلعو © اهيلعو وف اهنايعابنومفتنتف # نولك أت ابنمو ط اهروعشو اهفاوص
 لعو(اهيلعو) اهموكل ىأ || مهدنع اهلع لومحلا ىه اهنال لبالا دارملال قو رقبلاولب الكهيلع لمحتام اممم

 ىلعو ) ريلاىف ماسنالا | 0 ةمرلاوذ لاقربلا نئافساهاف كلف بساللا ١
 5 ١) ؤ(تكلفلا |! زىدخ تر ةنيفس ْ

 06 0 ا « نوامحت كلفلا ىلعو #9 نهدرب قحانهتاوءب و ىفريعتلاك اهيذريوضلا نوك
 لبالا مامنالاب دارملانا | ادعي ةراهح مسا ءانيس لبقو نيطساف لبجوه لو ةلياورصم نيب ىسوم ىدونني
 ىف اهباع نوبحلا ىهابنال | تش 0 لدتا اذهدنف ىذلاناكملا ماو ليقو هدنع اهدوحول اهلا لبا فش

 ا ل ا « نيلك الل غبص وظتي زلاوهو نهدلارُمم تبن ليقو نعهدلا ابفو تبنت ىأ 6 نهد

 ا ا افلا ىف قا امدأ ةكرابملا ةروعشلاءذهىف ىلاعت هللا لمح هنغبصيو زياغاعم نوكي ىذلامادالا غبص

 ةمرلاوذ لاق ربلا نئاف_1. | كوأنا ليقوأشن هنمدنال نوتيزلاب روطلا لبج ص خو تيزلاوهو انهدو نوتيزلاوه
 ىدخل تدرب ةنؤل٠ || هلوق © ةنسفالا ةثالثوحن ضرالاىف تبت امنا لبقو نوتيزلا نافوطلادعب تتبن ةرج
 5 ىأ «اهنوطب ىفام مكيقسن © اهب نوربتعت ةيآ ىأ © ةربعل ماعنالا ىف مكناوإ# لج
 سل ىلاعت هللا نذابمدو ثرفنيب نه عرضلا ىلا صا نبالانا هيفرايتعالا هجوواجا

 هققاي كرا رب# اههامز

 تينت )ةشيحلا ناسلب رهشملا
 غبصو)نهدلا را عدلا مدشو ءادغريصيو عيطلاو ةوهشلا قفاو مطىلاو ةراهطلاىلا لمعستف “ى ءامهنم 0

 رك 1 ٍ 4 نوط ان اهلفاو ةريثك عفا_ئهاهف م كلو © لتلا ةروسفف ةيافك هنفاع : مالكلا طب

 (ماعنالا فمك ناو) لك آلا ظ ىلعو ىأ 4 اهيلعوإو لك الل خزلادعبابب نومفتنتت كلذكف ةيحىهوابب نوعفتنت اكىف
 ةمالسلا ةربمل ) بالا لل يحلات هلوق» راف نفسلا ىعو ديلا لبالا ىلعىأ «نولمحت كافلاىلعو ا ١

 ن» ( اهنموةريثك عفانم ) اهلجو اهم.بوكريف (اهفركلو) اصلاخانبلمدو ثرف نيبنه جرخت اهنابلأ نم ( انوطب ىفامرك

 نورفاست(ن وامح )را ا|قنفسلا ىلع (كلفلا ىلعو) بلا ىف ىنمي لب الا لع(ا,ماعو نولك أت )اهدالوأ و اهنا ا واه
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" 



 و لي نه تانح )ءاملاب (هيركل اناشناف ) ركشاابةمعنل اهذهاودمقف هءاهذا ىلعردقن هلا زنا ىلعان ردقاىأ(ن ورداقل

 ”ًانابنمو ) بانعالا و لسمتلا 1 لا هب 1 ىوس ) ا )1 رسشع نماثل اء ّرَخا) دك اوف) تانحلا ىف (اهنركل

 اه رام نم ىأ تانجلا نم ىأ

 مهلوقنم م اذهنا روت

 ةفرح نم لكأي نال

 اهلتغي ُة هعنص نمو اهفرتع

 ل1 هميم ماع

 لاقهناك هقزر لصحم اند

 هو>-حو تانملا ع

 ام مكشياعمو مكفازرأ

 (ةرجمثو)نوشيمتلتو نوقزرل
 ىهو تانح ىلع فاطع

 حرخم ) نوتيلا ةرجمش
 يول
 اماولحال نينيسروطو
 ةعشىلا روطلا فاضيزنا
 اماو نوندسو ءانيس اهمسا

 ايكسع ليجللاهسا نوكينا
 ةلاءافاقوو فاشن نت
 ليجوهوسقلا "ىرماك

 || فرصنم ريعءانيسو نيطسلف
 نيسلا روسكملاح لكب
 ىبأو ىزاجلا ةءارقك

 ةمحملاو فيرعتل ورع
 مهريغ»ءارقك اهحوتفموأ

 ءارحك ثيباتلا فلالا نال

! 

! 

 نورداقل ( ضرالاىف

 لاقيو مكلانقلخ > ( كلان اشناف
 (تانح)ءاملاب(ه) ركلات ا

 (بانعأو ليخن نم )نيتاسب

 نيتاسيلا ىف(اهبفم كل)مورك
 مككاوقنا وأ(ةيثكدك اوف)

 راغلاناولأ نم(اممو)ةريثك

 تدنن (ةرشو نولكأت )

 ةرجش ىهو ةرجش رطملاب

 | باهذ ريكتتىفو هلازنا ىلعنيرداق انك اك نورداقا ف هطابنتسا رذعتب ثيح |

 انج و ءاملاب# هب مكل انأناذ 8 نيءم ءاعب ركسأي نف اروغ مقام عبصانا |

 وقزترتوا ايذغت سي 0 0 اهعورزو اهراغ تانجلان مو ةكاهنمول ١

 اريضلان وكي نا زوو هتفرحنهلكأي نالف مهلوقنه مكشياعم نواصحتو |
 هنااو بطرلا هكاوفلا نه عاونا امهتركىف مكلىا بانعالاو ليما |

 امج ( ءانيس روطنم جرخمت ف ةرجشدب مكلأشناامو ىأءادتبالا ىلععفرلا,تئرقو تانج |
 مواختالو نينيسروط هللاقب دق ونيط_لفب ليقو ةلياو رصم نيب مالسل هيلع ىسوم ْ
 هوس قلا "ماكل اعامهنم بكر نما وأاهيلا فيضااةعقن مسا ءانيسو لمجال روطل نوكيا |

 تسلا نم ساعي دك لاعبفهنال فااللالةعقبلا ليوأتى لع ثين اتلاو أ ةمحتلاو فيرعتلا هفرص |

 رالق هلوق نم غلبا لعج كلذدلو هيداءبالاىف ةغلابمو هقرط ةرثك ىلا لسا

 و نوهكتس 5 ةرتثك هك اوف 2 تانملاى اهيفركل بانعاو ل نم

 عفطع # ةرجشو ه هنولكأت مامطو كلذريغو سبدلاو ريصعلاو بييزلاو رّقلاو

 دع هتلالص هللا لوسر نادنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدحنم 3 دو #* نورداقل |

 رسابع نب | ع نعوم سم هسرح هنا ,اهنأن ملك لينلاو تارفااو ناحمج و ناس لاق فاسو ا

 اجدو نوح جونو راهم أ ةسج ةنبللا نم "لح ورعان الو اكو تكلا لع ىئئازع
 جرد لفسأ نم ةنحلا داو ةدحاو نيعنم لحوْنع هللااهلزنأ لينلاو تارفلاو

 مف لعحو ضرالاىف اهار أو لاخلا اهعدوتسا ليربح ىجحانح ىلع اهاحرد نم 3
 لنع ناك اذاذ ضرالاق اكل رد ءام ءاعسلا نم انلزتأو هلوق كلذف سانلل ت6

 ءلاونأ رقلاضرالانم عفرف لربح لجو نع هللالسرأ جوجأمو جوجأي جورخ |
 ءاجنالا هذهو هيفاع ىسوم توباتو ميهاربا ماقمو ثلا كرو ككل راو دل

 تءفراذاذ نورداقل ه,باهذ ىلعاناو ىلاعت هلوق كلذ ءاعسلا ىلا كلذ لك فريف ةسقلا

 ةدلا ثيدحلا اذهىورو ايندلاو ندلاريخ اهلهأدقف ضرالانم اهلكءاشالا هذه

 ااا ددسن ناثعوب نافستب نسل مامالا ثيدحلا ادع ىورلاقو هريس
 'ءانع ةمركع نع نايح نب لتاقم نع ىلعنب ةلسم نع ىلار ,دنكسالا قاسنب كمه

 ىأ «# تانج 9 ءاملاب ىأ هيركلاناشناف وف ىلاعت لاقتف ءاملاان تين امركذ مث سانع
 اقم نامو امهلاف امهعفانم ةرثكل ركذلاب امهدرفأاعا * بانعأو ليخت نم« نيتاسب

 ريثك هك اوف #9 تانجلا ىف ىأ © اهف مكل 82 اسبايو ابطر هكاوفلاو مادالاو ماعطلا
 زوتنزلا ىهو ةرجش ركل انأشنأو ىأ# ةرجصشو فه افيصو ءاتش ىأ ©« نولكأت اهنمو

 يطدلاب وهلبق نسح لبج نم ىليقو كرابم لبج نمىأ 6# ءانيسروطنم جرت إظ
 بف لبج لكل بقو راهشالاب فتاملا ليلا ءانعمو ةينايرسلاب ليقو ةيشدحلاب لبقو
 ءذلا ليل اوهو عاشرالاوهو ءانسلا نم وهلدقو نليددسو ءانيس 0 راجشأ

 ا ل م را ل ب يو لج ل مس مر ل م رم ص يل يل ل يما ل صصصمبلف

 | هله 0 ليطاوه ءانيسلاو طيتلاناسلب لب اوه رواطلاو 0 لذبح نه( ءاتيس روط ع جرخن ) نوّزلا



 ا

0 

 | ىذلاتعنلاركم كلذلو ةلاعال توملاىلانورئاسل 8 نوت. 1 كلذ دعب ركنا مثل هلع ع

 اناا ةيسادملل 00 نودع 32 ب 0 هب ا 8 نود تر وش

 اهريسهاهمف 02 26 الملا قرط اهتالوأ ٠ هش رط وهف ا لكم ل ا

 هي نيلفاغ 8 تاق واحلا عيجوأ وأ تاوملاوهىذلا قولخملا كلذ نع * قاما نعانكام اموو

 ردقام ىهت م علم ىتح اه يما ريدو لالت حالاو لاوزلا نع ايلنخ لب اهسعأ ن 1 :

 ا 5 ردش ءامع نعل ماث ازئاو 3 ةئيشملاهب تعاعتو كك ها مدح لامكلا نا '

 انسان ءانلعخل ا 2-0 نوف مهح الص ن م اناعام رادقعوأ هر رعد لّشو هعشل ع ا

 قفا دا وا داسفالاب هتلازا ىلع 7 هب باهذ لعاناوضرالا ىف 2 | به | || .|

 ا ناعم هل قاخلاتاق ٠ هللا ريغ قااخ نه لههلوقو ىف لك قا هللا ىلاعت هلوق سو

 سعاشلا لاقاك ريدقتلا اهنمو ىلع هللاالا عدبمالو دحومالو عاسالاو داحتال

 ىرشال مث قاخي موقلا ض « علو تقلخام ىرفت كت داداو 1

 هللاذي 6| ىعم نوكياذه ىلعف كلذ لعشال كريغو اهعطقشو رومالا ردش تن أمان 6

 اريط قلخ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسبع ناوهو رخآ باوحو نيردقملا نسحأ

 كرابتف لاق ريطلا ةئئهكح نيطلانم مكل قلخأ ىنا هلوقب اقلاخ هسفن ىمسو

 قالا مامهتنم ركذام دب 0 دعب مكنامث ا نيقلاملا نسدحأ هللا |
 باسعلا ىأ * نوئمبت ةيقلا موي ملا وا كاملا دنع ىأ * نوت

 تاومس عبس ىأ 4 قئارط عبس مكقوف انقل دقاو لجونع هلوق # ءازطلاو
 ١ طويهلاو دوعصلاق 2 0 امال ل قو ضءم قوذ اهضعب نال قا 1

 | مهيلع ءاعسلا طقست نا نم نيظفاح مهل انكلب ىأ « نيلفاذ قلنا نع انكامو #
 ١ نطو نك اركلاو ردقلاو سما ابق انعلطأ ءامس مهقوف انين, هانعم لبق و 00

 ١ قازرالا ىلع لزتتل مهقوف ءامدلا انقلخ اعاءانعم لبقو ىهنو سما ريغب ىدس مهانكرتام

 مهلاوقاو مهلاعا ن ِح ىأ نيلفاغ قالا ن ع 0 هءانعم ليقو اهنم تاكربلاو

 56 م هللادلعي ىأ هم ردش ءام ءامسلا نم انازنأ 00 ةيئاخ انيلع ع هرئاعضو

 ةعفنملا عاونأ و برسششلاو سرغلاو عرزلاف مهشياعم م كي ردق نق ةو هيلا

 ىف سانلا هن 0 امم تاعقنتسملاو ناردغلا ىف قسام ىنعي 7 ضرالاىف هانكساف#
 نويعلاك عيباني امنه هانجر ,خأ مث ضرالاف ماكل ليقو رطملا عاطقنا دنع فيصل

 هب باهذ ىلع اناو 9«. ءامسلا نم ضرالاىف ءام لكف راب لاو ١
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 ناكح رس ىبأنب دعسنب هتلادبع نا لبقو هيلعنيةلاخلاةلالدإ زبدملا ركدكرتف | ريدقت نيردقملانسحأ ىأ نرد

 هللادبع لاقف تازن اذكه بتكا سو هيلع هللا ىلص هللالوسردإ لاقف هلالما لبق كلذ قطنف مالسلا هيلع نال

 ناكهدادترا نال ةعح ريغ ةياكحلاهذه لقو 0 ِِس مثدكك قلو دئراف ىلاىج وب يناناؤذيلا حواس ١

 مكنا ث) امهنع هللىضر 4 نينمؤملاةروس ) ذاعموأ رع 5 "ماب زك لئاقلا لق ةو ةيكم ةروسلا

 انرك ذ امدعب ( كلذ دع

 هاضقنا دنع (نوتيمل) ؟سعأ نم
 ةيقلاموب م كاز مك 0 3

 ءازجال نويحت ( نوبت
 عبس مكقوف انقلخ دقاو)

 ىهوّدَش رط مج (قئارط

 ةكئالملاق رطاهنال تاووسلا

 نع انكامو ) مهئابلقتمو

 كلا( نلفاع ىلا
 لاق هناك تاوعنلا قلاب

 انكامو مكقوف اهانقاخ

 دارأوأ اهظفح نع نيلفاغ

 اهقلخ اعا هناو سائلاهب

 قازرالا سلع فبل هق وف

 ناكامو اهنم تاكربلاو

 يوصل اعو مهنع الفاغ

 ( ءام ءامسلانم انلزنأو )

 ردت ( ردقب) ارطم
 ةرضملا نم هءه نولسي

 اذ ةعفتملا املا نواصيو

 ءاحاح نم انطعام رادقع

 وةك( ض رالاىفءانكساف)
 ضرالاىف عيباتب هكلسف

 ضرالاىفاتياث هانلمح لبقو
 مئءاعسل | نملك ضرالاءاف

 ية
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 هلوش مه 2ك ىداتسا

 هد ا

 عي مكنا#) نيلو مارك

 اهضعب تاوم“ عبس ) 18 قوفا هددقاو) نول (عب 5 اخواق ) ةهيقلاموب 1 نوتوت(نوتلا 1

 لقوةشدعملا ن م(ردّشن)ارطم(ءامءامسل ا نمانل زن أو ) ىهنالو سعاالب مهل نيكران (نيلفاغ قاما نءانك امو)ةبقل ا لدم ضءإ قر

 ءاماروغىلع ( ه,باهذىلعاناو) ناردغلاورامالاونويعلا ركل (ضرالا ىف)هانلخ دان (هانكسأف), -ةكيامرادقت



 (ءاننج من ) ع
 ”برعلاو ةفطنلا ةلالسلاو مدآ وم ناسنالا لبقو نيههءامزم ةلالس نه هلسن لم نيطنم ناسنالا

 : 111 تاو ك١ 0
 وهو نبط نوم قواع ند ا نيطن «ىنم كل واسم ةفطأ نه ىف جعل ةلال_سنم ناكل | انةل> دعاو ى

 (نيكم) حرلاىنعي رقتسم ه# م5 ؤ- ( رارق ىف) سثع نماثلا ءز رجلا اليلق ءام ةفلن) ف م

 ع
 او | /

 تل لأ بس

 ع
 ءأ

 اكاد ريص ىك | (ةفط ١ عض ماحد

 نبل وءفم ىلا هيدعت ةلالدن

 لوعقممىلا 58-5 قلثا 15

 مد ةعطق (ةقلع) دحاو

 ءاضربلاةفطنلا انلحأ ىنعماو
 ةقلعلا انتلخأ) ءارج ةقلع

 (اماظع ةفضملا انتقلت )

 انوسكف) اماظع اهانريصق
 اهلع انتبناذ ( امل ماظعلا

 امظع سايللاك اهل راصؤ رحللا

 اهظعركب وأو ىباش ماعلا

 عض ام ردق ا ( ةذضم

 دز ىبأ نع مظعلا اماظع
 عما عضو دحاولا عضو.

 ناسنالا ذا سيللا مدعل
 (ءانأشنأ#) ةريثك ماظعوذ

 ناكشالا ىلا دودعلا ريعصلا

 6 ااتاخ) روك ذملاىل 1 |( ك1 نا املا ىلاوأ

 لوالا قلل ان
 ناكو اناويح هلعج ثيح
 اًةطان واداج

 .ايمانةاخ ىأ

 اريصب واءيعمو
 تاصلا هدهد صل ن كو

 ةدكل بصعاذ | الق ادهلذ

 مضل 0 يي

 ديو هلوةك وهو ةفطن رصيمل مالسلا هياعمدآ نالدماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فخ هاسن ىأ

 ءلا رتسب معلا نال كلذو هي امل ماظملا ان 2 0

 ماا 5 نيقلاخلا ني َ

 سبب و 0 (نيقلاخلا) ن نم نم ضوع هم هنلا اكضملان ال فدض 13 2011111 8ع 2. ريو

 : )ةلالسا اءام ىذا[ .انا

 نوكتفال اطييعامد ) ةقلعةفطتلا)

 :١ ةلاخلا نسح هللا رابتف)ورلاهيفانلم> (رخآ الخ ءانشنأمث) كلذريغ واقو عوالاص ا ' :ودكف) لال (اماظع

 !!ئآلاو لوألاك ةيئادتا نوكت ةلواسسم ىتمموفامنال ةلداس ىنعع 0 ا ةاسل

 طن تاعدح تس داس نم اوقلح مهعاف "داو نيطلا ع 2 ا 2 ةوفص ن 0 قلخ 7

 0 ةهحفطت ةلالسلاو هم قلخ هنالمدآ نيطااندا راك فورا ودا كاع

 ١ تلاريك ل دوةقطن ةلالسلاانلمح مث كا ءاقانواب هك ةفطن تالا ىو لن 0

 جلا ىندي نيصح رقتسم 6 نكم رارقىف# ءاملا اوأ لولسكلاو هأارع ال
 (ةقاعةفل !١:ةلخ مث رارقلاب هنع ربعاك ةغاابم لىلادب فصو رقتسللةفص لصالاىف

 2 | ول حةمطقاهات ريصفم# ةغضمةقلعلا انقل هي ءارج ةقاعءاضبلاةفطالاانلحا ناب

 ؟ اماظع ةذضملا

 5 الملاوتعملا ف ؤاهفالتخال ماو تالاعسالا توافتل فطا وعلا ف الت 5 0

 اذان ىرقو عجانع يس افتكاامهبف ديحوتل اىل أع كك او” طا

 اع انتج امبوأ هدم ند قام © ا ماظل ءانوكت 5 اها ائيلص ن ناب

 _و

 6 وَ اةةلاوأ كرا ندنإروص وه 5 ر ل اماح اننا داو 00

 طع نم ناولعةفشحو أ 6 م>اوتو واقل نم نيقلخل ا!نيبامل مو عومجماوأهيف دقني ١
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 لات ي هلاك رابتف 3 رداث 8 | هر ا 1 ءاخ هنالثإ رفلاال هضيلا نايض دم زاةدنع تح اد
 ريعان اةل الدإ زم قل اردقت نيردقملا##نيقلاخلا نسحا ف هتمكحو هتردقىف هناش

 * ىذلا ىنعي « ةفطت هانامج مث لي ةبرت لكرم لس ىأ ةلالس نم هاوقو مدآ

 ؟ارقتسال انكم ىمسو جرلاوهو ربرح ىأ # نيكم دارقف) ةفطن ءانلعح ناسنالا

 اا مدتعطت ةفطنلا :انريص ىأ هي ةعاعةفطتلا انقاذ مث © ةدالولا تقو ىلاهيف ةفطنلا

 اءاظعةغضملا انتلخف ف ةريغص لةعطق دماجلاءدلا انلع ا  ةذضم ةقاعلا انتاخف

 لك نيب نالق ة هت ودكلاك هلعجف ل
 نال لوالا قلخلل اننابمىأ 0 هانا اه نمرأ

 | ١ زاك ام دعب اقطانو اذاج ناكامدعب اناوح هلمح ل
 قاحو ا

 7-2 مث وه سابع

 ٌنارعو هعنص بتئادع 6ع رهاظو هنا اب عدوأ و 6 واريصيو مسأ ناكوا اه.عمو

 نءودهرخو ٠ 35 ىلا لالهسالان مال ا يل كلذن ْنالاَك سا.عن او

 وإلا م غلي نأىلا برشيو ل 1 ىلا ماظفل !ا ىلا 20
 لزالو لؤي , مل هننأب ءانثلاو ميظعتلا نحمس ىأ هي هللادل راق انساك للا داللا م

 ل ءدهنيب عت جلا كعك تلقا نيردقماوءنيرو

 وحمل (انقلخ مث)اموب ون نيءب ر 00 نوكف همأجر ز 0 ناكم ىف 1 نيكمر 1 كا 5 ةملط

 )3 ( انلوكت (انقتتك)اموب هَ نيعير 3 ع ( ةغضم ةقلعل اذنك وحف (انقلخت)امو وب يعل رأةَقلع

١ 



0 

 ع : 0
 ( نوظفاح )رب ىأ ديغف وك معالص ( معاواص ىلع مهنيذلاو )منغلا عا 0 هدا وظف ”ىشلا ىلع مئاتلا ىعا را ناو

 3 ودا دافيلالوأ تددحو امالوأ ا 2 ع م ريغاهيف عوشالا نآلو مه ًامالالصلا رك ا اهتقوأف |

 ضئارفلاو ةايعاولا ىلع 51 نيئمو وح ل كا داق ل و ا تءجو 0 ١16 مها صن ًاءذاصلا

 . متاواس ل 7 مهب ءذااو 7 ردصم مم لصالاوف 0 انلالان ا دارقالا مهتنامالا 1

 | ءدعلا ومات هكا الديف لعفااظفاواهتاقواىف اهنودؤيو الع نوبظاوي *«نوظفاحم

 ا .انالوأ هب هد مهفص وأم ارب رك كلذ سداو ىنامكلاوةزج ريغهعج كلذلو ِر

 لذ اونلا ونكسلاو تايحاولاوألا |

 هذا نوعماخلا 4 3 ءأ) |[

 (نوئراول !اه) فاصواألا

 انازو را ناب ءاقحألا
 4 0 ااه وأ + 00 تي ال اصلا سع اياهنتحو فاصوالارب دصت ىف وار اءةظفاح اريغةالصل

 جن مب مهادع نم نود 87 ١
 : نذا © مهريغنود اًنارو اوعسإ ناب ءاقحالا## نوثراولا .هل» تافصلاهذهل نوعماخا

 هيدا : هلو نيثراولا ىبهو اد واهلام.خ اهقالطا دعب ةثاروللد_ةوهنوثرب انام 6 سودرفلا نوري

 "اكل (نوثرب ْ مهنا ليقو هيف ةغاايم هدعو ىضتقع ناكناو مهلاعانم سودرفلا مهقاقعس ال ةراعتسا

 دحأ نم مكتمام ثيدحلا اة ال ا ىلاعت هنال ,بسفنا ىلعاهوتوف ثيح اهيف هل زانمرافكل | نمن
 ةنطاىلزتمهنالزتهدلوالا | انقلش دقاوقفاءلءااامقبطلو أ نحلل مسا هنالريعشلا ثنا ©« نودلاخارف مه رانلا قالزندو

 5-2 ناف رانتلاف لزنهو 1! ةفدهنالف قود ةاعتم نب 0 نمو ردكلا نيب نم تلسةصالخ نم# ةلالس نم ناسنالا |

 0 دوا ةللا لح دو 22 اع سانلا وضعا هيلع اونماام نوظفحم نوظفاح |
 0و تامناودازءءرانلا موصلاوةالتضلاك ىلاعت هللازيبو دم: ,نوكيام ابق تلت تاناعد سا

 01 لعل ثتووراسلا ١ وول نومف ءاكعلا لع قاتلا 701 أ ؟تكاداملا شاش 0 لغو أ
 وه ( سودرفلا ) هلزنم | ءاذولا بصف كلذ ريغو رارسالاو 0 عئادولاك دابعلا نيب نوكيام انو اهعب :

 عماجلا عيسباولا ناتسيلا ماعاوا ماقوأن وءاربو نومواد ىأ © 4« نوظفاح ماوس ىلع مهنيذلاو# 6

 يرق لاكو رقلاف اتصال |: الوأ ةذلصلا ركذ ررك فك تلق ل اهطورش ئئاسو اهدوك#و اهيعرت رو امماكرأ

 اهيفره) نانملا لعأوه | ارخآو ةالصلافع وثم ابالوأ مهفصواراركت سيلفنافاتم نارك ذامهتاق» ارخآ , ا

 انقلخدقاو) ةنللا ليوأت سو هيلع هللا لص تلال وسر لاقل ة رب رهىنأ نع#ةنملا نمراثلا لهأ لزانم نو 5 0 سودرفلاث نأ (نودلاخ || *نوثراولا ه» ةفصلاهذه لهأ ىنعي « كئل وأو لح و نع وق # اهلع ةظفاحملاب 1

 (ةلالسنم)مدآ ىأ( ناسنالا رانلا لغدو تامنو رائلاىف لزنمو ةنكلاىف لزنم نالزنم هلوالا دع اما |

 1 ةصالخلاةلالسلاوءادحالا نم, دنس ريغب ىوغبلا هركذ نوثراولا مهكئاوأ ىلا هلوق كلذ راد ل ثرز]

 الا نسب نم لتساينال ل ّث اريملا 0 لؤي امك اه ولانو هزل ىلا مه لون 01 وه ةثارولا ىعم لق / ١

 ىذلابارتلا ىمساعا لقو نا تءافعلا نس تل 2 نع# 3 ا ىلعأ 0 # سودرفا!نوثرب نيذلا 3 ثراولا ا

 هيلا ة] الس ةئم مدآ قاح ها هحرد لك نيبام 3 دحرد ةئام كاف نا لاق ا هيلع هللا ىلص هللال وسر ا

 (نيطنم) ةبرتلكرملس | ةعبدالا ةسنجلا راهنأ رجفت اهنمو ةجرد اهالعأ سودرفلاو ضرالاو ءاملا نيب 2
 نانو الا ندهلوقكن ايبلل نم ْ قدما د را صقر ملا نا كشاف هللا ملث هس ربل اذاذ شرعا انوك اهفوف 1 68 ١

 - ١ دقاو #8 لحو نع هلوق # نوتوعالو اج مم نوحر ,ال ىأ * نودلاخ ا 2 ا

1 
1 
1 

1 

 137 " ذلاو اف هلال طظةاح

 01 0 7 ا ٍ ١ ه6 نيطنم ةلالسنم # سنح مسا ناسنالا نال مدآ دلو ىندي © ناسنالا نق
 28 نول (نولظفاح امرأ نع رهظلا نم لست ةفطنلا نال ىنملا ىه لدقو ءاملا ةوفص ةلالسلا سابع نبا لق ١ ةرويوصضسرلا ص لعءإلا

 1 هلأ وه ناسا نمدا راال قو مدآ هنم قاَخ 0 نم تازاو ها ذاعنلا نآل مدآ نيط ىفدإ ن
 )ن رونا ولا مه)ة فصل اهذه ل اهأ لمع 2 هكا ماتش

 (ن رودلاخ ا جيف مه) ةيهورا|ناساب ناتسلاوه سودرفلاو نجحرلاةروصةه(سودرفاا)نولزتي نو نيذلا) نول زانل 1

 مدآ وه نيطلاو(نيط نم)ةلس (ةلالسنم)مدآ دلو (ناسنالاانقلخدقاو)امهنوحر خالو نوتوء الن ويقمة 35 ْ



 اد لغو اننا نال ء|نيلعاف 0311 ليش ةاراوهو ةيكرالاو» ىذلا ىزألا ل فوهو ىمءملا لغو ريق هلاىلا تبانضتلا
 7 ةكرللاو لتقلاو برضلا لءذ ى زملاو ل انا لاو براغال ل وه اا ا وتلاو برضاك لامتالا كتل ١

 شا كياذ لمعلا لعافلا مبا اق و لوعم مملاعَد 0 هحاماللا ل اذدو ؟ ءا ادالاوهو فران فائمر ردشو ر ريعأ 5 5 زلايدا 2 , نأ

 الا ) ةأرملاولجرلا ةءوس ل 1ع رع (نوظلاط 42 3 0 لو ش 2 1 مثلا أَ ١ و2 حو نق 9 رص ل 07

 ءاايلاو ىأ ةرصبلا ىل اع دايز ناك كلوقنم ن 08 ع نيم رو مم اوز ىلع نيلاو والا 1 لا ١ مطومق 35 ( مهحاوزا

 |[ الو 3 7 تراك
3 

 رم وأم هجوزت لاح فالالاوحالا -2 521 رم جف 3 نوط :ءاح 3 0 نماثلا ءْر نا م محو رفا مهنا ىنعملاو

 57 5 25-5-- ادب قو دجت 2
 ذآ

 امرئاسو تام لك ل 1 هلا تنال كي لع ماش 2| ىف ةياذلا وذنب مهنا ١ 00000 ىل قلعتوا
 ١ ف لعافلا 30 لوآلا دارملاو نعلاو دخلا ل ةاكزلاو هنانتحا ة ةءور ىلا كو كت 7

 مهجورفل مه هنذلاو 0 فاضم ردش 0 ىناثااوأ هءقوموه ىذلال اال ا مه-حاورا ىلعال نومي
 ةءايرسوأ مهتاحوز يي هناعتكلم اق مهحاوزا ىلعالا اموادسال 3 7 2 ْ ا ل ١ ةرشام لك ىلع نؤماليىا

 ”لاوحالاةفاكف ار اقلح أ لاحوأ ىسرف نانعىلع ظفحا كلوقنم ننام ها وح م6

 ُ كيلاممل ءارحاام لاق اعاو نيمولم ريغ هيلع هك لا جوزتاالاحىفالا 6 ع نب و  3 8ءارغلالاقو ١ 2
2-2-0 

 : 5 5 . . ١ بوو نإ 9
 9 انع مهنيذلاو هلوق ممعتدعب كلذ دارفاو كف عئاش لصا تكلملاذا ءاللقعا اريع ّى رش مر اح وزى ًامهجاوزأ نذالا

 أ ىأ (,هناعأ تكلا
 6 نيمولم ريع مهنافؤ# ارط> اييظعاو سفنلا ىلا ىهذلملا ى يشأ او ا نوطر 5-50

 ل

 | ديغ 0 ال01 اور الاه وادب قاف ىا ءاشنالاة لع لو لوا نوطفالروشلا | ل لَه ملو ممامأ ََن
 مب مهي عانس را هك ىئ 2 غن - م ريغ ىرحم ىرح كؤلملا

 نولماكلا 3 نوداعا| مهكئلوان دسم # كلذءارو ىذا 7 نأ كلذ ىلع نيم وأم

 ْ ةهح نمهنودهاعيو هم ك6 نون وك ا 3 مهدهغو مهتانامألا ,عنذلاو 8 ن راودءااىف
 اي عاس ادهلو ءالقملا

 اه -

 و 2
 ١ د 1 ٍ 5
 | جراعملاىفو انهريثك ن ,اأ رمل اطقم ن وعاق نوءار# قلذخاو 7 0 ملاعب ْ عاج

 ا ااا عرقلا « ىلا بل 0 مح للا ميلع هازل ءأ (نيمرل٠
 ظ آل مسا جر ىلا وظفاح مف>وىر ,غل مه اوه ىلوا لوالاو خاص هلا لمعلا ىه | ٠ ف روحو ,ن اوظفد منا

 | وأين م 6 لع هد ا 000 ذو ل ا>رلا 0 ا
 م . ممماماو 1 1

 | زوحال ةأرملا نال ةءاخ لاجرلاىف ةيآلاو ى مرارا 0 أ تكلمام باي(
 أ || هنأ نعأ نم هحرعف طظذح ري قع # نيمولم ر ع مهنافإل اهكو 38 جره , م37 ْن اهل |

1 

 : ىراو ءاضق بلط ( كلذ ءارو

 | 2 نذل هدق ْْن 5 5-5 >و ىل 8 5 || اهف 0 ,ال اعاو كالذ اء ا 50 4 اند كءاوان) ندهريغن فم ورش

 نواعاكلا(نودا ءا ارش
 5 و 6

 ( مب ل هقو ناودعلا

0 
 |[ 5 .٠ 50 .٠

 هدف ٠ نمو زوم الذ روطظطع هناذ سافنلاو 0 ١ ناحقو ىناملا ريع داشالا نود |

 | نهوالولاو جاوزالا ىو-س بلطو سلا ىأ 4 ١ 2 يح
 ىلا لالا نم دا نوزو راحلا نوملاظ 55 نوداعلا مهكئاو وافؤل# كسلا 48 اولا |

- 

 كلذءارو ىن>انك ف # مولم هناق |

 ١ فكلاب عاتقسالاو ةعتملا

 نذلاو) ةوهشلا هذال

 ( مهد هعو مجانام اله

 ىعت لهسو ىو ب مهنامال

 ع

 دهاوملا وهيلع نكَف وابا ”ىقلا

 ا لاقؤهنع ءاطع لد العلا رثك أ لوق هومأر 525 دء!ايع 5 ١ لع لد دفيقو م أ م
 تك - ٌ

 أ 3 9 ' ع
 | بدعريبح نب دعس لاقو ل وهما نذظ لاو !ا> ,مداونور شحم اموق 0 5

 يي:

 | «نوءارمهدهعوممانامأ 3 مهنينلاو# لج. ولع داوأ م م ريك ادع ن ٌ هم ْ

 4 ىأ 0 قادملاال نو.علاى 0-5 : ةناع او انهله أى 1 تاناشلا 0 ا ؟كسحأي هللا ن نا 0 ؟هنمو ادهعو ةئامأ هيلع

 0! (دوعاب)ت كا ةهح نمولح قرع هللاةهح ن 90 اودهوعو هيلع 5 00 مومحلأ هدارملاو

 © رأ وك بأ (ريحاو ]ةوسسن عبر (مهجاوزأ ىلعالا] مار أن ع مهجورف نوفي ( نوف مهجور مل مه نيذلاو ) مهلاوعأ ةاكز

 0” ١ ىوس تلطنذ ة ( كلذءاروىفحا ند ) لالحلاب ( نيم ناب ام ددعريغب دئالولا نم (ممناعأ

 | داو هاا < لانتعالاو ءوطض و لاو مولا لم هيلع اونع ا (مهن ”انام ذل مهنيذلاو و)ءارخاىل لذاك نوانخلا

 2 هللا نيب و مومن ايث(مدهعو) كلذمابشأو
1 



5 

| 

 | هاما نودهز م هلذو 5 ةلئا نم نوغاخ# نوءشاخ مب 00 مهنيذلا 9 لوم

 | عمرا 62 تل ف .اىسلا ىلا قولا اعفار ىلصي ناك مالا هيلع هنا ةحلرلا * مهدجأب 6

 أ 10-06 86 : 6 3 .٠
 ا ني.ذلاوه هح راوح تءث1 اده باق مخول لاقف هتيحخب سعي ؛الحر ىأ ر هناوهدحتمو تى

 ا ةدغ مهاغشي مدخلا نم م ا 0 نوط روم لعق و لوق نم ميل ال اع و :« وغللا نع 7

 ا 1 1 2 0 3
 ْ ريمع | و ريوخلا ىلع جيلا ءاو عب ةلخا لعد 0-0 قر نوهليال نيذلا نم غاباوهز م

 اء ًازدنع مه دعب ىلعلدنل كرتلاماقم ضاىعالا ةماقاو هيلع ةليصلا مدشو مسالاب هن

 هاوق كلذكو هّض نع ربغ ضع ق1 هاصا ناق اروضحو ذاع مهو امدستو ةرخأل مه

 لع 00-2 ديلةالصلا م مهفصو دهب كد مهفصوأا 0 نولعاف ةوكزلل مهنيلاو ف

 ْ نومشاه الذ نود تت سامع نبالاق 4 نوءشاخ مب 0 مهنيذلا 32 ةامعل اوعاق 1 |

 | لةوةيهرلاو فوااك باقل لاعق عم عوشط الق نوعضاوتم لقونوفاخ 2 و5

 1 8 8 ع ١
 ١ نيبمهجانم دبالليقو رصبلاضءو تافتلالا كرثو ا لاعفأ نم

00 

 ا
 ٠ عيج ىف عوشخلاهللصحنأ و دبال هنالصيف ع عن ثاخلانىلوالاوهو حراوخلاو باقل الاعف |

 | يكفتارالاو هد رمللا لاذإلاو عوضخلا ةياهنف لامعفالانم باقااب قلعتباماماف حراوج 9

 ١ اقرطم انكاس نوكينا وهف حراوجلاب ق ا امامأو ا وس ”ىشىلار طال '
 هلاعش لع نمالو هع لغزه ف نارغ عوشملا لبقو هدوم“ عضوم ىلا ارظان

 ةالصا| ىف تافتلالا نع سو هيلع هللا ىلص هللال وسر تلا تلاق ةشئاعنع 6( قالا

 ١ رذىبأنع# فاطت الآ وه سالتخالاديعلا 21 مناط.شلاد 5- سالتخاوه لاقف |

 , اذا تفتلب ملام هن الس وهودسلا 1 البقم هللا لازباللاق عسو هيلع هللا ىلص ىناان

 عوشخلا لعق 0 داو دوادونأ هج ' علا ةياورؤو هتنعققرصلا تقثلاا |

 هلع هللا لص هللال وسر ر لاق لاق كلام نب لداوع 22 و ءاوسلا ىلا هرصب متي نوع | ْ

 لاق ىتح كلذوف هلوقدتعاف متاللصوف ءامسلاىلا مهراصبأ ن نوفر 0 5١ لايام مسأواا
 هللا ا نركب ناك ةريرهو أ 37 اضن نيط ءاوأ كلذ: 1 | ع

 تأ 0 محو هيلع (| ١
/ 

 هد-سح نه ' ىشبي تسع ناوه عوتخلا ليق 5و دوس / عض وم ىل معأ محنأب اوةمر || ْ نوءشاخ م ِ صق مهنذلا لزنالف ةذلصلاىف دلل ىلا هراصب

 ع 11

 | لاقف ةالصلا ىف هتمحلب تبي الحررصبا لسو هيلع هللاىلص ىتلانا 0 ةالصلا أ

 ا هللا لص ىتلانع دل ريغب ىوغبلاهر 5 كو راوح تيك باق عشخوا |

 هخرت أ ةيحاوت ةيسرلاقاف ىدللا مسعالف ةالصلاولا مدا اقاذالاق إو هيلع

 ضاىعالاو هيلا م ةواصلاىق عوشملا نلدقو م آس اوى 0 ا ةوادو]

 مهنيذلاو ف ىلاعتهلوق # ركذلاو ةءارقلا نم هناسا ىلع ىرجيايف ريدتلاو هللاىوساع

 ا
| 
|| 
| 

 | مه 0 8 بسلاو مقلب راق اع وهليقو لعفلاو لوقلان ه لمحت الاب

١ 

" 

 مه اكن ليقو لمف اءالل» هلا ةيدانا ل ريع ادد ولا : :اكرل اى 16 نولءان# وكزال ا | 5

١ 

 ا
 ٠
1 

 عوشخلا ليقو حراوجلاب ؛ نينم 0 م نو:ك اسي اقلاب 8-3555 نوضح[ ديف مهنب
 اهل ةمهلا عج ةالصلا

 نأواهاو-اعضاىعالاو

 نأوءالصمهرصب زواحتال
 لدسالو ثيعبالو تفتايال

 باَشالو هعباصأ عقرشالو

 نعو كلذ وحنو ىصحلا
 ضالخاوه ءادردلا ىأ

 نيقيلاو ماقملا ماظعا و لاق ا

 ماقعالا عجو مالا

 نلصملا لاةالصلاتفضاو
 ىلصملا عافتن الدل ىلصملاىلاال
 هندع ىهو هدحو ا

 ا دل تللامأو هيزيختو

 وغللا نع مه نيذلاو) اهنع

 مالك لك وذالإ (نوضرعم
 1 1101 عاب نامقح طواس

 مهلن راىعيلز يلاو مثلاو

 لزهلا نع مهلذثشامد+ا نم

 ىف عوشملاب مهفصو امو
 اك حر هنأ ةالصلا
 م عمل وغللا نع ضاىعالاب

 نيقاشلا كرتلاو لمفلا هل |

 ال15 نذللا نسشنالا لغ
 فيلكتلا ءاش اندعاق

 (نو هلعاو كاره نب نلا و)

 لد.نولعاف طظفاو 9 لف ردود

 نودؤمفذث ال ةموادملا ىل ع

 كرتشم مسا ةاكزلا لو

 ردقلا وهو نبعلا ىلع قاطي

 نم 5 هد رد ىدل ا

 نرش راس دار 0 50 وهيلو ولطاب لكوعلب و ىصاعملا ء ليقود رثلانع سابع نءالاق## نوضرعم وغللان 32
ِ / 
 نوف د نوءضاو:هنوتمم

 نوءفرنالو الامثالو انيع

 نودؤم ( 1 نو هلعاؤ5 0 را مهن نذلاو ١ 1 8 فلكر لطا ع ) نو رعم وفالانع رهنيذلاو ) ةالصلاىف مي هل ا



ْ 

 هد 2 ب 0 ا 6

 ءايرلاب هك لع لح 1-5

 هملامةدادعمإ داو

 ا نوعتوت

 تااقاا ت اه راي> الاى هو

 تام ىلعل دات اوبطوعت مهل

 رفطلا -الغااو ءوءقونام

0 
 كل لي -_

 ىيدصتلا ةذالا 5 ناع 'او

 ايدل عءعاإ
 ىقودع قىدصملا موعأو

 هلع لاق نمؤم وهف هاب انتل

 لاةؤةنطلاهللا ىلخ مالسلا

ِ 
 ِِء 3

 “أدق تلاقف عيرلكت اهل
 1* [[* هيمن عل
 ىعمارحأت 5 دان نول ع وم

 ةيديلا تادانعل أ نال

 م

: 1 2 
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 ا
 ٠
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 مج

 تا نداعم
2 0 

 1 2١ 3
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 6-11 ا رم

 نرسل دبع هبا هريبف ككاو ةكاف ىهو كم نينمؤلاةدوس ل5

 نإ رق وكلادنع ة 5ه رك منو اتجم

 س0 ع رلااررلا 9 معلا مح سسا 0-١

 ب امل ناك عق 0 يئاماب اوزاؤدق © نوتمؤلاطئادق

 لك 11 ناك اكلف لاخانم هنرش كلذلو ا اذا هنا ىلعلدنو

 د عفان ن رع شروار رو تو 7 تردص هللا ل_ظع نم كلذ ني_.ءةوتملا

 ' الأ قولا ةغالع اوفا * 5

 _ ءانبلا ىلع ناو 00 عشا ءارتخا

 ىرقو نادلار لك 2 1 الإ

 زل 2 د 8 ريسفالاو ماهنالا !ءوأ

 اعلا وةيا ةرشعنامتو ةئام ىهو 0 00 نيام ةالَورَو 57 ريش -_

 نافرحو فرح 0 هو !ةيياراودل ل 3 1ع واج

 م6 د محن مَا نإ كا 0-0

 م”واادلع لزتاذا !-وديلع هللا ىلص هللا لوس رناك لاتدنع هللا ىذر باطلا نب رعنع

 ىرسس مش ةغاش تكف اموبةيلع هللا لزتاذ 06 ىودل ىود ههجحو ا

 7 هنن 1 ل تانآ رشتلاهذه ماو نم لاقو اهلو .١ ع ثان يد ل نونمُو ءاا ١ لغأ اد

 آلو انطعأو انحالو انمركأو انصقنتالو اندز هللا لاقو هيدي عفروةلبقلا ل را

 لح وزعهلوت * ىذمرتلا هحرخ ا انعضراو انضرأ ملل انيلع روت اال

 لقو 0 اوَسو 0 روقدضملا دعسدق س اع ا نوئم 2
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 مكلضف ىأ نآرقلا - و هر ةمدجلا 61 ل 0 امس هللا ىأ ةءارق ليلدب هللاىأ(ني

 ) ميلغاديهش لوسرلا 1-0 روس ) نوكل) مركالا هي م05 زيوس مسالااذب ع امسو مالارثاس

 3 ةلار ك1 ّْ
 5 : ُ 0 أ قو 3 اذه ىف وزو ةمدقتملا تكلا ف نأ رقلا# لبقنمنيإ ل 17 ؟امسوعإ# م ا

 ا 8
 7 1 1 وو ١ 00 نيا لاو مهاربال وأ ماعممللا طر ةدتاديلعل دي وىلامتهتنريعشلا ون

 سل عماش نعاك

 و لذ 0 كل ةاسمتما انك رد 0500 هلوقىف كو هم كن 2 تاسإ ناك هنم 0 15

 ا ميلا هللاتالاجر | قاتم ةعايقلا مو 3 نلوسولا نوكل ف نياسم 5 هتزعس ناس . اذهىف وه هريدق

 ةماركلا هداهم مكحدح ا هتيصع ىلع ا اقع هسفناهءداهش لوق ىلع لدف كفل دق هنأب م 1ع "2 1
 (ةولصلا اوهئاف) ةرثالاو ٠ مهيأ! لسرلا خايب # سانا! ىلعءادهش اون وكتو ف ىصع نمنايصعو عاطا نم |

 (ةوكذلا اون آو)امابجاوب ْ لضفااعاولاب م كما تاعا اطلا عا ونايهللا ىلا وبر قتف م« رسال 8
 (هللاباومكتعاو)اهطئارشب ! ةرصتلاو امال ينال روما عدا هباوقنو * هللاب اومكتعاو » فرع

 هيلع اولكوتو هللاب اوقثو ٠ هلل ثمالذا وه كرب بسلا علو لوا لال ”ةوما دلو كرصان # ؟الوم وهؤ# هنمال

 وعم ) ةاكزلاو ةالصلإبال || .مالملاةىلع ىنلا نع « ةنقيقللا داو كرصانالو ىلوماللا ةرصنلاو ةيالولا ىف هناك

 كلا ىأ ( مك الوم ْ اهرقعاةرعو ءاهجة سك 0 ىطعا 5 رو نم

 مكرومأ ىلوتمو كرصانو | قياهنو ىضمام 0 مح نمددعب

 مكعنع مثيح(ىل ىلوملا ع ف نيؤس 1 لكنا باطقا ناكناوةيطاق برغااوب 00 تقلا باطلا ناكناتاق# هر

 وهف بالام | 9 تو قنأ ى نك 0 من 00 7 ا -- عدول 1 ا ةءلاو .اسلاوا 7 ظ

 را 1 و ىلاعت هللا الا عجرت ةيانكلانا امهدحأ نالوق 6# لبق نم 5 5ك امسوه / ظ
7 5 . 

 ةيانكلانا ىناثلا لوقلا نآرقلا لوزن لبقنم ةعدقلا تنكلا و نيوسملا 0 | 0 ومال وموهنم غئادقو |
5 

 2 ال ولاهشناو ١ وهو تع ولا ان 1! ل م همايأىف نسل 5 0 !نا فعل مهاراىلا ةعحارإ

 00 هللا 0 امم وه

 نم( لبقنم نيلسملا )
 0ك 3 رقلاااذه لق

 نآرقلا (اذهىفو)ءامالا

 د ( لوسرلان وكلا )

 هي اذه ىف 5 والف انمف ةءاعددللال اها الوسم 3 كم امر ردن فان باسم انامحاو انيردلوت 8 |

 | دق نأ هم مايقلام وب 0 قع 4 ركيلع ادهش لوسرلا نو لو 3 0 05 م اهم نأ رقاق 3

 مهاسرنا مثالا ىل اع ةم 0 نودهس ىعلإ 5 سائلا ىلع ءانيخ | ونوكتو ملل |

 | 2 اولكوتو هءاوقنىأ © هللاب اوهكتعاو 78 اونآ و ةواصا اوقاف , تا

 لكم كمصع؛ نأ ّ راو نءالاقو و هللا نيد ركع ليقوهياع

 ماصتعالا ليقو هنيد ىلا مكتبش نا 38 راوغد[ةاتمو لقوم
 ادهش )[سودياع هللا لص 5 1 1

 مكلاقدصم ل (مكاع

 (سانلا ل ءادهشا ون وكتو ١

 اوان( ةولصلااوعقاف) نيسنلل

 وو سا تاواعلا

 * 5 الوم وه # ةنسلاو باتكلاب كسقلاوه

 0 مكظفاحو كرصانو م كلو ىأ

 كاد 2 دلاعو ىلوملا

 رعأ ىلاعت هللاو ركل

 امو اهدوم“و اهعوكرو
 6 ولا يةقاوه نما بح

 مكلاوم هأناكتاو اء( ل 9 0 5 _-ا

 مكل عاملا ) ريح“ لأ متاو) طظفادط ا(ىلوملاعذف 1 ؟1هذاح (ةالو وها ع اخوان هايدي 00 1 اووصتعاو)
 ا



 وسي | تنس

 اتخا (5 ؟ ابتحاوه)

 هحامو) هيرمصاو

 8 04 نب 6

 الاصلي وداالا يو
 - وضرملاورفسلاردعا

 5. ( 0 رلاو دو لا

 ١ يب
 اه عالسلاديلعلات د 0

 077 اللب7ا 2007726 2211: “أ

 هك ديسك ( مم دعم سهير د تدوم جتنطمل ل كعدن هوس عداستس معا عقال امانا
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 1 هي م0 كم
 - 1 دهفلتا

 ب 0 ماتا د يخل |ىلااهجلا م 5 مل ا كودك ةئلام |
 7 | دن ةرصلو هندل كر راتخا هك كابتجا وه  هلحا نمو هللادجول لوعفم هنا |

 ا | # جرح نه نيدلاىف م ب 00 وق ىفو هلا ىعادلاو داهم ىضتقملا ىلع |
 رتىف مهلرذعالو هذع مهل عنامالدنا ىلاةراغا مكيلع هيمايقلادتشيام فيلكتب قيض |
 او ةالصلادلع هلوقا مهيلعقش ثيح ه.رهسعاام ضب لافغافا ةيسحرلا 111

 صخر زاباحر خم بنذ لكنه مهل لعج ناي كلذ ل قو متعطتساامهنماواذىشي ركك سا اذا |
 )طناف شور ,الاودت وقح ىق تار وا عرشو ةيوتالا مهلغ م متقو قئاضملاف مهل |

 اقام نرووئكم هيلع لد لعغبر ,دصملا ىلع ةيصتنم# *مهارب ارباركساةلمز 3 املا قوقح ف ا

 هلءحاعاو صاصتخالا ىلعوا ءارغالا ىلعوا مكس .ظامقسال وىافاضملا فذحمأ

 مهتامل تيسدنا ث ثدرح نمدتسال باكوهو نك هللا لص هللالوسر وا 2 مهأبأ ا

 ١ هتءرذ ن هاوناكبر 6 قالوا كت الاف هيدتءملاةحو |١ ىلع هدوحوو ةيدالا ا

 وناخاللاو هنأ دعو ١ ْن وفاختالو هللا ليدس ف نودها مماهللا قحوهف ةمئالقمو ولهما

 | لا يدل وق اهعنأ لبق ةتداعق حت ءودععاو هاعقحدتل اواعا ءاننلق قو متالدمول 11

 | اروكلو هتاتصلاخ ةقداصةش ن هد نيرسفملا ثك ألاقو م معطتساامدللا

 ١ ”وهفانلعلا ىهدهللا ةطووكت لتاق نم !سوديلع هللا ىلص 0 للدب انلعاأ ىههللاةلك

 ادقنلا ةدهاج ل قو ى هرم[ ثيدج نم نيكل ىف هاحرخأ هللا ل دسوف

 نغنم جرام !سودياع هللا ىلص ىنلا نأ 0 داهلا قحوه ىوهلاو 3

 طتسربتيا ىوخلا هركذزك الا ةايللالا رغضصالا داهبللا نم انعحر لاقكوبت 00013

 مراتخا ىأ ؟ ؟ ؟ ايتحاود ف 5 سفنلا داوذ ربكحالابو راقكلا داهح رغصالاب :

 ةالس غو اذه. نم لعأ 5 ةمر ىاذ هتعاطو هيدامعو 1 تهد ل لاكتعالاو هندل

 رهؤملا ناوهو ةدشو قيضىأ 6 جرح نم نيدلاف مكيلع لعجامو + اذه قوف أ
 اظملادرب اهضعبو.ةبوتلاب اهضعباحرخ هنم هإهللا 00 مك لكيلا

 داق كلذ ريغو بئاصملاو ضاممالا نم تارافكلا عاوناب اهضءبو صاصقل و
 قةونأ باقعلانمو بونذلا نم صالخلا ىلا البس هيف دعلا دجنالام مالسالا ندىف

 جت اتةوورطفلاو ناضهررهش لالهلثم مكّصو كت قيضلاعفر هانعم لبقو

 - [رورضلا دنع ضخرلا هانعم ليقو اوت 8 مكيلع كلذعسو مكيلع ن 9

 ا رمل ادنع ةتملا لكأو هامل مدعدنع مهتلاو 7 رطفلاو 77 2
 تى

 ل قءدابعل هللا صخر ىتلا صخر رلا ن مكلذ 0 وضر مار رد ا طفلا وادعاقت ال حلاو

 . امو سانلا ىل 18 50 مهلعج ,هريت ادحأ امهطع ١ نيتلص ه2 ةقئلاددع كلل ىطعأ

 كل اا لام لمارساى ىل 1 ناكأ ام ح 1 سام عنا أ لأكو جرح ند ندااوق مولع

 دجله ىف هلخاد انال 5 مهاربا كيأ الم قف ةمالا هذه نع هللااهعضو مملع تناكلا
 8 0 هل وقف 5 ” فيت اهيكتمالإأ مياربا 0 نكيمل ت تا 6٠ وديعت هللا لص

 ا

 14 دب ب



 الصلاكاالؤأن تن ءللا حك ١ 4 ع جلا ةروس ١ 8 م -

 112133 دا وسور حببوح <

 0 3 ظ حالفلا نوجار م "ا ذعار ١ كنودلفت م 3 قالخالا مراكتو ماحرأل
1 2 

 أ املا | 1

 0 3 1 ٍ | دويحلابرمالا نماهيفام رهاظلادنعة دعس ا ل ا نيقتثاو هلذي
دهاحو #امهأر رش العا امه دوه نم نيتدوعسا ع ري روس اًضءالسلا و: دا كلادبلع و 2 5 ع ةدامعلا ىل

 ربع 3 ف 3 |او 

 00 وشل أ هن ءو «سفنلا وىوهلاك ةنطاملاو غيزلا لهاك ةره رهاظلادشد ءادعاهل> | نمو هلل ىا هو هل

 داه | لأ رخ دالادأ يللا 0 انمدر لاةفكو رس و 2 تو و > رهنأ مالسلاو ةالصلاديلع 1

 مراكموماحر آلا ةلص هيديرأ

 ( نوف" مكلما) قالخالا

 ا
 ا داهم ىلا اكفدضأ وس 5 هيحو ىلا ل هيف اداهح ىاهك هداهح قدوم ربك

1 / _ 

 [دعاواعناو اودوفىىأ

 و

 ىذلا دو. علب ةمدح ىلإ مس 3 ريذلا لعق لقو قالخالا مراكمو ماحرالا 2 2

 00 هللا قاَح ىلع 0 د ا ميظعتلان ء ةراغ
 مورق نوحار 0 53 57 ل 0 ربلا لاعا نم كلذريغو لوقلا ئسحو ةقدصلاو فور هالو ربلا هيف لد

 ةنجلاب اوزوفتو اودعست ىلا ىأ *6 نوخأت ْ
 م5 انهةوالتلا دوجس مكحفف لصف جد

 ىورف ةيناثلا ةديعتلاو اوفلتحاو ةرولاهذهنم ىلوالا ةدحم-لا ىف ءاجعلا

 ا كالو ليم ةراسم ريغ

 ِء
 ( اودهاحو) مكلاعأىلع |

 ع

 01 ِِع ع ربك الادا الوعي 3 ا
 ىفاوأاق مها ىمومىاو ءادر كلا ىناو ٍسابعنبأو دوعسم نا و رعناوىلعو

 م . يك - 1
 ف أ 0 وهوأ هيقعنع ى ورام ةيلعل دب قحماو كج و ىفاسلاو كرايملا نءالاق 4 نان دعت ع ا

 اا هجرخ اامغا رش ذافامهر مسا لن م 1لاق نان دعت جل اىفأهتلالوسرايت تاقلاق صاع تاذىفىأ (هللاىف) رئاج

 ل ا ايف روهف جل ةروسأر رقهنا باطخخا نس ر#*نعوذو هأد وأو ىذمزا (.داهج قح)هلج أن موهتلا

 5 تان الازا وعو
 ملاعق حوه لاش متالّةمول

 ادحواق> ملاعىاملاعدحو

 ا
 هدو جاى نام !| موق بهذو ًاظوملا كلام دج 2 ليت دع تلضقل5 هروب

 ريبح نب ديعسو بيسملا نب دعسو نسا لوقوه وةدوعس .ءدهت سلو كمال ىو مهد 8

 مدا ةدح#ا هي كا دو*+كانرق هدأ لمادب كلامو ةفينحىل دو ىروثلانام

 ناكو هداسهح قدحفتمو هلأ اهأ 5 0 كو 0 ويفاش "١ سا دعو ءالعلا فاتءاوةوالت روع#ال 1

 + |ىلاو ىفاشلا نكل دهس ةرشع عيدأ ان
 ا

 هيف داهيد1لا قىح سابقا

1 

0 
 نكل هيف د داهح م جا

 000 اكن اضإلا

 ةهندعق ةشنع نيش 7 رلأ ىد >اق لاف هيو 2 2 و عدو 2 1 8 فم

 كلذ يور د وو هقن رس 200 ىلامو يف 5 بهذ َك وةدول م 0 تادعلا#

 داهملاز :اكالق ضصاصتخاو 0 1 ةهرشع ى هدحا نأ رقلا دود“ 50 ع ىلعف كللام لائثدبو 89 سابعتباو بدك نب ىأنع

 هنا 6 هللاب اضع ىدحا نار رمااىف لاق ع هللا ىلص ىتلان | ءاد ردلا فك نع ىورامهم اع لدن

 ةرشع سو كرا ل نم م للدو هاو هدائنسالاقو د وادؤنأ هحرخأ ةنخآ#

 نآرقلاف

| 

 دروب

 هلح أ نمو ههدحول لوعءفم

 ظ
 ا 8

2 
 زوجو 0 هيلا ةئفاضأ دا مس و وةملع ديلا ىض هللا لوسر ىل 2 رذأ لاق صاعاانء و و رج نع ىورامةدجت

03 

 ل حد دوا م ادحرذ حا ناتدوعس يلا " روسو و لصفملاق 1ك ةعلاحا/ 2 رم 2 لويخم ةراشعسا -
 مست ارث و4.لع هللا ىلص هللالودر رعت 5 لوم لاقد: 7 هللا ىذر ءرب رهى أ ثيدح

 وةك كرت طظلاو ىف عسا نأ

 ةيجاعو ا 8 ىو رن َّق 1

 3 2 نوطفتكل ا ىفاشلا لاق و ىرحمسم | *عر 0 3 ا ماع ل خروحت وانعم ةوع 3 م ءاوعلا اذاو ا
 2 : 1 | -_ ور 3 ا ا

 ا ا 0 ا ى 3 هداهجح ىح هللاى اودعاجو #8 نحو ع هاود - وو كيس اولا أ وب ىل (نو "ا 38 ذا ا :اع هأوآ ## بحاووه ةقنن .الاوو |

 تفلاو كيلو ن ْ :

 - كوس 1 2 000 تالا هلاقخف  ةعالعلا عا ا دك ء> ىنءعمو هللاع ادعأ هللا لبس اودهاح 0

 تح هللا قاودهاجحو / دهسا د 0 00 0 تك دماج ماما حاتم تف ٌ

 هلعق>ءتلاواعاو(هدامح



 (ركبراودي ,ءاو) ةوالتالال

 6 هءاذعأ لع (ىوقلهللا نا)

 5 ١ كاوا رص 1 هءايشبو 1ع زداعلا دن فكف كءافو رد اق هللاز رأى أ (زننع ىو وقل هللانا)

|| 
 ىكصي هللا ١ هان

 1 ءوز /
 214 سر (سانلانمو) مهريعو ليثا ارساؤ ل . ]اك مو لي (ةاسر 3 الملانم ) زا 3 اد ٌ

 ف "0 ]نأ لامو رعشبلا نملوسرل 0 506 0 نم 2 املدر اذه 20 مه ربع و ل 2 وىساعو ىسوهو

١ 
 5 هراتح نع 1( رادجإ ) مهلوقل ( عيمس هللا 1 (١ انند نم ر ذلادم 2 ل ًااولاق نيح تاز 0 ورعشبو كلم

 ,تلاودرلا ف ممالالاوحإب م ل ديصب كوتالا هلبش ١ ا لا )ل اهثلسرلا لاوقال ميس
 3 كلل 0 ” انور وتاب( أ نيا

 مهلا و ىش * ةيلغيال 2 ف اهرسابت -.انكمملا قلح ىلع هك ىو هللان ناو ةملان 5 ا
. 

 اموا تايملام ( ميفاخ
 2 داس ولا 6 ذاسر ةكمالملا م ىطصي هللا اه د نمد ر وهقم اهلقا ن نعت ا - 3 ) 5-7 3

 ١ ا نإ امميسامو اواع
 لل ياذوغو د ىلا مهرئاس نوعدب هك سانلا نمو ىجول !اب ءاساالان نيو مدا انوا 0و

 ب تلا انآ ١2 كك 5
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 اقزر هللا مهنقزريل (مهفنأ ظ

 نسا قزرلا لبق( انسح

 ناو) ادبأ عطقنيال ىذلا ١ ىلا ةلد لا نع بومهيف نيوتتلا 3 هلل دئموب كللملا وه ليوم اهريعخ عضوم هع

 ( نيقزارلا ريخخوهل هللا ا نينمؤملا 0 او ةازا_هلاب « مهني, ركح 9ع مهتبسم لوزت مويىا ةينا امل
 ,لاثمالب قلخلل عرتذما هنال نيذلاو ميعنلا تانجيف تانك واو ونءأ نيذلاف 8 هلو هليصفتا ن

 لالمالب قزرلل لفكتملا
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 نيرفاكلا باّتع ناو ىلاعت هللا نم لضش تانملاب نينمؤملا ةبانانا 0 هيض

 00 دارملاو ف ملا[ ١ 0 ه نيذلاو 8 باذعفف مملش ملو باذع مهللاق كلذلو مهلا هان 0

 اهيففزال ( هنوضرب )
 .دلتو سفنالا ىهتشتام

 اهيعنو ةتحلا # انسحاقزر هللا نق زريل امل قف داهجلا ىف اواتقمت هللا ليبم

 ٍ دصقلاق امئاوت ا دع ولاىف دلفرفلا] فدو تاع نفق داهللاىف لاق نم نيب ىو ,سأع

 ءاضقلا(كالملا) ردبمونوهوأ دقاولتق نيذلاء١ 2و هللا ياب | ولاق منع هللا ىذ در 3 | | ضع نإ ىور لمتل ١ 9 2 ءالؤه ه 0 2 هل
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 0 , هيفةكقالملا لاتقل ءسعأ مظعىف هإلثمالهنال ليقوريخم ىنأتال مهقملا
 3 محو 0 هيف هدأ راشمالو عزام 0 هدو و6 هلل هيفا ا ىوعلإ
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 لكش 0 ةوهجتلا

 هيضتق قذدلا 1 هذه

 ينبح ةلكشا

 نذلا لازبالو ( ةبدش

 كش (ةيمىفاورفك
 نموأ ن ل رقلا نم ( كلنم (

 تح ) مقتسملا طارصلا
 9 غ 6 هند ةعاسلا مين

 (ميقعموبباذع م تا

 م وهفردت موب يسعي

 هيف نر رئاكلل نو' هنأنع

 ميتعلا خرلاك ةحاروأ جرف
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 هل لخالوا هنف ةجرال
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 اد ايام لمحل سب
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 ( جت اةروس + كام ا

 ا ىلعهص رك ىنم ليقو تازنفةنكسملا لاوزب هسفن ثدح لبق مهب هاء فرايف مي ك2 9 سأ

 | اوهسدناسل قيس ة>ناطشلاهللا سوسو ىرخالاةثاثلاةانمو غلب اطفاه ؤرقبذخاف مجعلا

 ْ متغاؤمالسل هيلع ليربج ههبن مث دوعسالا كرشهالو نم ؤمروسملا ىف قرن مثرحاهرخآ ىفد ْ

 ا نواسملا هعم وحس و مجلاب دحم» !سوديلع هللا لص هّللالوسر نأ سايعنبا ثيدحُ )ا

 أ هتلا لص ىنلا ناهيفرك د يختل قا ىدلا ذهفىراخلاء ورننالا زنك در رشلاو
 ا هدهىف سابع نبانع نورسفملا هركذ ىذلاو اهأرقالو لئافلالا كلت ركذ اسو عسوديلل بلع

 | ىناثلاب اوجلا ءةصقلاهذه نيهوت 2 فيعض وهو ىلكلاهنع ءاوردقف ةصقلا

 | ىنلاةمصعىلع ةمالاعاجاو ع تلا ليلدلاب تماتدق سلا نآوهىنملا تح نا

 هللا ريعهلا حدم هم هيلع 1 هينعوهو ةليذرلا هذه لثمن ع هتهازنو عود هللا

 | ههبن ىتحدتم سلام هيف لعجب ىت> نآ رقاادلع هشيو ناطيشلا هيلع روست نا وأ

 ١ لوقتولو لحو نع هللالاق مسوديلع هللا لص هقح ىف عنتم هلك اذهف كلذ نع ليربح

 ١ ىف ثلاثلاباوملا هةينآلا نيتولا هنم انعطقل مث نيهلاب هنمانذخال ليواقالا ضعب اني

 ١ "ارق اذاناك سوديلع هللا لص ىنلانأ رافكلا دو“ ببسو ةصقلا هذه عوقو ميلس
 كلتلدصرتناطيشلا نا لمتحف هتءارقىفدنع مص اليصفتى آلا لصف واليترتنارقلا لتر |

 مسوديلع هللا لص ىنلا توصل اي ايكاحم تاملكلا كلتنم هقاتخاام اهيفسدف تاتكملا

 |١ .دوصسل همم اودهعتق سو هيلع هللا لص ىنلا لوقن هاه ونظفرافكلا نم هئماند نم همعسفا |
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 هب ركذ و هيلع هش لب وهسلا اذ هىلع رّشال هةكلو كارد 3 ةلكوأ تانآ وأتيآ |
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 || لاوحاب هي ملعهتلاو ف ةرخ آلا عا ىف قارغتسالا ىلا ةيعادلا هتايآ تبل , مث هناي هللا 2
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 (ناطيشلاا قليامهللا محض) ا

 هلطمو هب بهذي ىأ

 " ةليفلا وم هناربدكو
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 هم كورس
 . بتل ية ا

 ١) ل كت[ م١1 ل ( ريشعباسلاءزطلا 0

 و تءعو يحي هللانا انف _عدق اولةورثذلا نسحاب انتهلآ دم ركذدق نولوقبو
 ا/لوسر ىسمأ لف هعم نحيف ابيصن دجم اهل لج ناف هدنعانل عفشت هذهانتيلآ نكلو
 ةلكلن] ملام سانل ىلع تولتدقل تعتصاذام داي لأقف ليربح هانأ سو هيلع هللا
 وخ ىلاعت هللا نم فاخو اديدشانز ح سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر نزح ىلاعت

 لا شرا ناك نم كلذ عمو اهحر هيناكو هدزعي هب ”ةلامده ىلاعت هللالزتاذ 5

 و شيرق تك !-ًادقلقو ندكرك 0 مهخابو سو هيلع هللا ىل اص ىتلا تا

 زلانا مهغلب. ةكم نم اونداذا ىتحانيلا بحأ مهاو ولاقو مهرئاشعملا رهرثك أ عجرف

 وأ راوجنالا مهنمدحأ لخدإف ااطاب ناك كم لهأ مالسانه هبا وثدح 5

 ناكو كلذ ريغف هللا دنعانتهلا ةلزنم نم رك ذام لعدم مدد شيرق تلاق هب ”الاهذه

 لك مفىف اهقودق !سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناسا ىلعناطيهلا قلآ ناذللا
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 1516 8 معاو 0 كلك دكاآو. عسانا هدتكت نآلو طبقا هك ا ا لوشن ا المح تموج 3
 ' كل خا مث 8 ةردقللا, !احآ تدرصنا تح مهلهماذا# نيرفاكلل ||” 0
 ,اكفإ» 1 1 0 دا كلاود ةنمع ةمعنلاريشتن مهيلع راما | د انارعال نم ا
 2393 ريغب  اهكلها ناي رصبلا ًارقو اهلها كالهاب < 05 ع اهانكلهأ ىلع وم
 اطيح ةطقاس 4 اهشورع ىلع ةيواخ ىهف زإ اهلها ىا ه ةملاظ ىهو # مظعتلا لع هل سيل لءتلا ادعو
 ذوقسلاق وفتطةسف اهناطبح تمدهتمث اهفوقس ترخفاهئاشب لطعتناب اهفوق_س ىلع || تءاكح انلعج اذا ادهو

 مخ 001 11 روش ةيواح اتلعتم نال نوكيف اهمالسو اهشورع 0 هلال
 3 ١ تيشو تاعقسناب اماع ةلطم ىا اهشو نعىلعىهو ةيااخ ىهىا ريو كاعل

 3 و لاحاهناذ ةملظ ىهو ىلعال اهانكلها ىلع ةفوطعم ةلاو اماع ةفرسشم ةلئام ةكورتمىأ ( ةلطعمرثبو )
 ءالاب هتعفر نا ناكساررف ردقع ى ءا6 تضننا اهل لذات 0 لاك ول دقفو اماشرو اهولددقفا
 رب ىداوبلا يف لح اعرتب موىا ةيرق ىلع فاطع 6# ةلطعم رك رثبو 3 ع [لحتمف امو 2 سحأع يبا اهدقفت
 دبش 00 8 أ كاطع ]ند فيفعلاب ”يرقو ال لها ا ذاهلابم 0 ءاقتسالا ا اهعمو 2

 شور ل !ع ةيواخ ىومنز ىوش كلذو هك هاتلخا ندصخ وأ عوف سع تار ى أ تاطع اهنأ آلا
 ع
 و

 ىهنل لكالو فوقننلا قوق

 ريدقت لعلخلا تبوصخم

 اهانكلهأ ىرقلا نم رش

 3 رصقو توهر رم ل جنس َّق 5-3 رثس دار ىلا لبضو اهشورع ءاق عم ةمااخ اهلها كذاهل اهنم قس كج

 الامهكلها ءول ولقالف حلا ص موق اب ياش ع ند 008 ةاظنح موق 5 هتق ىلع رد ند صص# 0 هضق 23 و)

 00 ااا ل عوف وأ صخلا دشلا
 وق دب رع هيدك اعاو 16 رساوتب مهو هموق هيدكي مل 0 ىسوم نا م ناهحو هيف

 4ك رعانبلا داق

 وع بذكو لاق مهلو_سر موق 2 كم كعب ليقدت 1 دامأأ ل طيقلا مهو

 اه 1 ا ةاكلإ تياماذ ع هريغب كح ا هناز .- ماغع نان حوطو مم اظرأ

 :راكنا ىأ هي ريك ناكفيكف 88 من قاع ىأ من م. مث مهنع ةبوقعلا ترحاو

 الم هللالوسر فلاخ نم ه,فوخ كالهلاو باذعلاب بيدكتلا نم اولعفام مهياع

 ءانكلحأ ةيرقو «اهتكلمأ : هبرق ند 37 و و# لجو لع 6# هيدكو اس و هيلع

 نم نائديلا

 اهايكلهأ ةيرق 00

 اهماقس نع اهاتلطع رك راب و

 نع هائيا>ا ديشم رصقو

 ةيحانل ايكلهأ ىأ هشك اس
 تان اعبج ةرضاحلاو

 ب ع

 || نا رهظالاو اهدارو نع

 دع ىأ * *َّ : هب واخ ىهف © 00 اهل أو ىأ هي ةملاظ ىهو الو ميتا ىل 1!

 ااعةكورتم 0 رثب ند 1 ىأ 6 ةلطعم رتب وو اهفوقس 00

 كلل كلانا لبقو و صصخم لوقو لاع ليوط عف ذر ىأ 4 ديشمرصقوإ اهلعأ ن
 ١ 2م 3

 هتف دحاو لكلو معرقس ىف رثبااو ليح ةلق ىلعف رصقلاامأ نمي : 3 داكخللا رصقلاو

 (نيرفاكلل تيلماف) طبقلا
 1 رفك ف نب رفاكلل تيلماذ

 2 نم رفن نالا 1 8 كلذ و ءأر روضاح اه اع ه ةدلب َّق 0 0

 ظ : أ ( متنخأم )لجالاملا
 لاصب ١) آل ةيرق لفأ نم 5( ةيرقزم ني ف )ةبوقملاب رياك قر 2 ناك دولا ( ركن نكمكف )ير

 "و (ةلطءمرت رثبو) اهفوقس للع(امشو ىعىلع)ة طقاس( ةيواخ ىهف)اهلهأةرفاك ةكرسشم(ةملاظ ىعو)باذملا (اهاتك 1

 ش١ ١ ص صح لاقيو يملا بصنب ترق نازك( هنف سيل ليوط نيصح (ديشم رصقو)دح أ بلع سيلا ماب رأ اهلطعةلطءمرثب

 لاءذهنا لشو نيلاخ رمدقلاو 5 رثلا قبو هللا م يكلهاذ 5 اورفكف 5 ةمعل ق | وناك موق
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 رابخا وه (ر ل نع اوهنو فور

 معدواو م رصابقو معلا ةرساك اوبرءااد.دانص لع راصنالاو نب رحاهملا طاسإ

 «ركملانعاوو فوردملاب اورماو ةوكزلااوتاو ةولصلااوماقإا ضرالاىف مهانكمل

 ني.دشارلا ءافاذا ما ةع ىلع لالد هبقو ءالب لف 1 وهو او>رخا نيذالفصو

 ناف# رومالا ةيقاع هللو 2 هرصني نت لدن ليقو نب رحاهملا نه

 دوع ”ةداعو حول موت ةمهلبق تبذكدقف كوب ذكي ن اوف 0 ىلا امهح 1

 هوذكن ادموةنابمالسلاوةالصلاهيلعدل ةيلست ه# نيدم باعتاو طواموق ةومهاربا موُقر

 # ىسوم بذكو ف ههوق لبق م 4اسراوب دكدق ءالؤه ناف بيدكتلا ىف ىدحو وأب سلأو#

 ع او هوذكيملو لدم و همو-ةناللو_فملل لعفلاى بو ماظنلاهيف رب -

 م مهريع كلذ موكا 1

 لص دج نعز ىو عماوصلاو م عا نهز ىفو سئانكلا ىسوم نمز ىف مد

 ١ هلوق #هديربامم عنعالو ماضيال ىأ «زبنع» هل د ريصمب ند رص 0 «ىوت

ّ 
 ظ :

 اتم 4 كا ءاومو فلا 1 د طماو تك نا ةواصلااوءاقا 9> ,دالثلا
. 

 نورجاهملا مههلقو ةفالا هده عبج م مليقو ا هيلع هللا لص د نادجأ

 هلوق دع عزان م ذاب ه دا روم مالا ريصتق 5 كلم ى ىوس كام لك اف لطب ذأ كلذو هب

 امس أو لمول موقو ميهاربا موقو دومتو داعو حوت موق مهلبق تبذكد قف ف

 تاق ىدود» موتو لقب و 7-3 تال لو طباخ 00 .6 ىسومبذكذ نإ

 ظ

0 
1 
1 

 71 0 ا هأق التكرار 7 1 نا نيذلا)هببن ءادعأ نمأ

 ءاومو) مسو هيلع هللا ىل- هد عابتاود.>وتلاب(فورعملابا كر ١ مهلاومأ اك ذأ 1

 هموقدءذك (ىمومبذكو و )اس ع برعش مو (نب دم ب راوص

 ا هدعوزجنادقو هيد رصن نم © هرمصطب نه هللا ن رمصنيل وولف اليضفناب تصخ دج وأ

 | نيذلا ول ”ىش همناعال  زيزع 9 مهرصن ىلع 6 ىوقلهللانإ إف مهرايدو مهضرأا

 ا مع ءاواصن كم ى ' لك ةييارشاف مدهأ صعب مه عل سانا هللا عفدالو هلو هبا 0

 ا هللانا و هدا و هلد رصخ ّ 42 هرصْنب نم هللازرصنءا ول دحاسملا سو هيلع هل

 ا 6 ىد ا ىلع مهاب رمصت ا 6 ضرالاقف مهانكمنا نيذلا © لحو ْن 1

 أ اور نذل اذلوق وهو مه مدش ن 0 هفص مهانكمنأ ن ن.ذلاهلوقنال عصالاوهو

 )ا اهريصم قلت رومأ ا 2 © رومالا ةيقاع هللو 0 نورحاهملا مهو مهرايدنم

 ا ك.ذك ناو ىئعملاو سو هيلع هللا ىلص ىنلل ةنز زءلو ةيلست هيف «كوبتكي ناو 1

 3 ( نيذلا) هثادعا ماقتنا لع (نينع) هثادوارصن ىلع (ىوقل هللانا) هءاناوأ 55 ةشد رص ىا(هرصن ن مهلا 0

 ارعاوةركح راو (وة واصلا اوهاقأ ضرالايف مهأذ 571 نا) وح نيدلل عباترجوأ صم نم نم نك ا

 ىف مهلا ط_س و ضرالاق مه 5 نا 0 ,رحاهملا ةريس هيلع 00 اع هللا نم

 سحالا ذافنو نيكفلا كل لح و 5-- هللا نال نيد.ش ارلا ءافلخلا سم ةدص لد اد ةيد و نيدلا ماب نوموقب 3 وا م

 هيقو هريدقتودمكح الإ اهدج ع ىأ(رومالاة بق ةأع هللو ) مسوفيلع هللا ىلص دع ا مهنسحلانعو ةزداعلا 2 ريس

 هللا لص ا ةيلسك هذه 1 جيلا روس م (كوبذكيناو) م عتلكءالعاو ا ١ 1 7-1 هئابلاو اراها نمهدعوال ديك ١

5 
 وأبا تمل ىأ هابا ةكم

 تبذكدقف ) بيذكتلا ىف

 موق ) كموق لبق ( مهلبق
 ادوه (داعو) احون (حون

 موقو ) الاص ( دومتو )

 موقو ) مهاربا ( ميهاربا

 باصصأو ) اطول ( طول

 بذكو ) ابيعش ( نيدم

 نوعرف هيذك ( ىسوم

 موقو لش لو طيقلاو

 0 ىسوم نال ىسدموم

 اكو لتس رس باوس هموق
 ع ع 3-7 .٠

 لقدن اكوأ هموقريغ ذك |[

 ال نكت ررك د امدنع

 ىسوم ب ذكو مهلوسر موق
 هنايا حوضو عم اضيا

 كنظااف هتاَرَكم روهظو

 ىلع ) هللا نامل و

 نم ( هرصنبنم ) هودع
 هللانا ْ داه1 ايدين سعت

 ةرصن وهس ةرصم(ىوقل

 ( زب نع ) هيب رص نم

 6 وك زاااونآ و) سم [تاولص
 رضلاورتكلا لع( كلان

 5 د كوذكيناو ) ةرخآلا ىف روهالابةاوع عجرت هلا ىلاو( رومالاةيقاعمتاو)لو_سرلال

 ظ ولثط واموقو) مها ) مهارباموقو ) الاصطاص موق (دومو)ادوهدوهموق (داعو)احون( 2-0

 مل ك6 م



 2و 0 رافكم هج رخأ ( مهرايدنماوحرخ حا !نذلاردقل را هودع كغ نينمؤم ار صن ىلع ( مهر مول ىلع هللاناو )

 اصهتلا لوسر نوتأي اوناكو
 ىهو 5 كل كه هم ا زئاو رجاه ىد لاتتلاب

 00 هةر
 مىلافاوربصا مهل لوقيف ةبلا نوم كتي عوج ١ ف

 00١1| لو فتق هنع ىينامذع ل لاتتلاب ابق هاك لوأ

 ::آ نيذلا نع عفادت هللا ن نأ هأآوق لكم وهوة رمص الاب نك راش وهو 0 رداق (ريدقل نينمٌؤملارصنىل ع (مهرصن ىلع

 .امشاب عفر وأ ىنعاب بصن وأ نيذلل نم لدن رج لخغىف ( نذلا)

 ىنذ ىذلاديحوتااىوس بحوم ريعب ىأ أ (هللانر اولوش

 راد نماوجر ,خأامىنعملاو تح م١٠ رم- نمالديرح ( مشع عباسلاءز ا اواوقين الو هتلابانمآ نأ الا انف

 عفد الواو ) مهلوق ببسب
 بوقعيو ىدم عاذد (هللا
 | ضعبب مهضعب سانلا)

 أ[ ىزاح فيفخلابو (تمدهل
 تاولصو عمو عماوص )

 هراهظاالول ىأ (دجاسمو

 نيرفاكلا لعنيلسملا طيلستو
 نوكرمشملا ىلوتسال ةدهاجاب
 ىفةفلتلا للملا لها ىلع
 مما د بعتم ىلعو مهنهزأ

 ىراصنللاوكرتي ملواهوم دهف

 مهاوص يساعد | ماهرلال و اذ
 ىا تاولص دوعالالو

 ةسنكلا تيعسو لانكا

 اهف ىللضي اهنال هةذلكس

 تلذدلو 00

 0 نود ندا

 نيمل-لا ىلع سو هيلعدللا
 ع

 ن.ذلاباتكلا لهأ ىلعو

 تاديعتم اومدهو مهتهذ ىف

 دحاسملاريغ مدعو نيش رفلا

 ادوحو اهمدقتل اهذع

 . ع

 رك دن) مدن اعرتلوأ

 ىف ( اريثكهتلامما اهيف
 مدام عيجىفوأ دحاسملا

 عفان قو عافد عفان أرق 8 وللملا لها ىلعني رسثملاءذا تساي تب ركخ يل م نيرفاكلا ا

 مصلا ىف َءْدمعْلا نايهرلادباعم ١

 الا قحريفب ) ةكع ( مهرايرد نم 0 ) مهر
 ومقني له هلموجارخالا بد>ومال نيف 0 |بح وده 9 5[

 مهل لوقف هيلا نولظتي ب جوحشمو بورصم سب نم ا اوناكو مءوذؤي نوكرشملا

 ىهجامدعب لاتقلا تالزن ةياآلوا هو كر اف رحاه ىتح لاتقلاب ىحوا.ىناف اوربصا

 واك رصنلاب مهلدعو ه# ريدقا مهرصن ىلع هتلاناو 8 ةيآ نيعبسو 5 هنع
 6 قحريغب » ةكمىنعي « مهرايدنماوجر خان يذلا  مهنع رافكحلاىذا عفدب
 خانلا لوق ةقيرط ىلع « هللاشر اواودن ناالا # هباوق-ا| بحوم ريغب

 بئاتكلا عارقنم لولف نهب ء مهفويس نا ريغ مهيف بيعالو

 ىلع مهتم نينمؤملا طيلست .# ضع مهضعب سانا هللاعفد الولو لعتلل لقو

 7 راصنلا عبو # عسو 84 ةنباهر را عما وص عما أوص 8 وه فيفحملاب تعديل ريثكنءاو

 ةيناربعلاب « انولص »اهلصا ىلدو اهيفىلصي اهمال اب. تس دوهملا سئانكو## تاواصوو##
 عبرالل ةفص # اريثك هللا مسا اهيفركذ نيملسملا دحاسم ويك دجاسم و ا تبرعف

 1 ىف اوريصا مهللوةيف إس و هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر ىلآ.كلذ 0 جوجتمو

 ' هودي آلا هدهىلاعت هللا لزئاذ سو هيلع هللا ىلص هللال وسر رجاه ىّتح لامن صوأ

 نيرجاهم اوجرخ مهنابعاي موق ىف آلا هذه تازن ليقو لاتقلاب اهف هتلاذأةيآ لوأ
 "يوعنع نيذلارافكلا لاتقىف مهل هللانذاف ةكم وكرسشم مهضرتعاف ةنيدملا ىلا ةكم نم

 "صرصن ىلعهللاناو# ءاذبالاب مهيلع اودتعاو اولظام بيسب ىأ اولظ مهناب ةرجسملا نم
 "نم اوجرأ نيذلاؤإ# لاعت لاقف مهفصو مث نينمؤملا رصنب هللانم دعو هيف هيريدقل

 اديحوتلاىوس بجومريغب اوحرخا مهنا ىنعي 6# هتلااثمر اواوقءنأالا قحريغب مهرايد
 ا ولو## جارخالا بجومال نيكملاو ميظعتلاو رارقالا بجوم ردنا قس فلل

 ع عما وص تمدهل# دودحلا ةماقاو داهجلاب ىأ أ 4 ضعت مهضعب سانل اهلا مفد

 _ مماوصلاليقو دلل! ىف ىراصتلا دياعم ىه هي عمو 96 ءار

 0 ربعلاي» اهنوعسو دوهملا سئانك ىه ه# تاواصو ف ىراصتلل عببلاو نيكي اصلا

 ةجاسملاف يعن ب اريثك هللا سا 6-0 2 0 نيلخ 5 دحاسم ىنعِ 3 دجاسمو وف

 انلاهّنلا عفدالو واو) هللأ لودر ردع هللا الا هلا ال م جاو كال (هتيااس را واوقنأ اللا ١ مرد الالب (قحريش) مهلا ١

 نر اك ان 53 نينعؤاابو نسل نيسنلاب مفدف ) ضعبب مهضعإ 0 ردع رباع نيدعاقاا نع [اناذاو

 5 الوم لك نال سو 1 تن ) تاولصو ١ دوهأاى 001 ) عمو ) نابهرلا عما وص ( عماو_صتمدهل (

 اريثك ) لدتا وريبكتلاب (هللامسا) دج املا ىف (اهنفركذي )نيمل_لا ( دحاسمو) نيإسمل



 0 سها 1 0 روس ]ربو كاذلئاودارأ ولسا

 . عوف 100000 نكس ىوقلا هلاش ا ءامدو موحلاهت

 | لها ناك ليلو هليل لاو ل باعت رحل 00 ىلا ةوعدب ى ا مكولق

 | تازنف نولسملادب مهفىلاعتهللا ىلا ةبرقاهئامد» ةيمكلاوخطل نيبارقلا!وذ اذا ةيعاملا

 1 زدت قا هك هللا وربكتل © هاوش هلالام ءاعتوةمعئال اريك لي ءرر 1 مكلاه رغم كإاذك

 لالحال ل ريك اول مفو ءايركلابمودح وتف ءهربع 4 اع ردقالاب ا ىلع هرادتقاب هتيظع

 ليما امو اهب ترقتلاةئضكو اه ريوعست قيرط ىلاىدشرا 3 ؟ادهام ىلع 9 3 عتاوأ |

 ا نيصاخملا © نينسغارشب وهف ركشلا ىنيميزوضتل اوربكت ةقلعتم لعو ةيرياظاو ةيردضلا] |

 ناو عفان أرقو نيكرشملاةلئاغ 6 اونمآ نيذلانع عندي هللاناو# هنورذو هنوتأياهف |
 ١ # ناوخ لكبح الهللان | 0 بلاعب ن «٠ فاعلا بم عفدلا ىف غلا ىا عفادب نوفوكلاو ساشا

 مح هرصنالو مهلعف ىضتر الو هتوعل ل : ماتصالا ىلا برق“ ن 0 ,منلو روف 8« هللاةناماىف | ْ

 ١ هللاوهو كَعا هلل ءائبلا ىلع ىف 1 كلاو : ةز>+و صاع ناو ريثكن ا 1 نو صخر»«نذاو | ا

 ه2 فوذح هنف د نوذأملاو نكرر كلا © نولئاقب نيذلل »9 | || ٍ

 او وول ظ هنا بسب 03 اولَظ مهنأب 37 0 دل مهلتاق نيدلل ىا ءاثلا محب صفحو َ

1 

 نك ذا هيلع هللا ىلص هللالو_سر باتا مهد
! 

| 
!| 
 ا
 ا
 ا

 ١ ىوقتلا هلام نكلو © #8 اهؤامدالو اهموحل هللا ىلا عفرت نإ أ اهؤامدالواهموحل ا

 | ا رالمزغو ضالخخا ريس اناا دح لا عفرت نكلو نأ 4 0
 ؟دشرأو 4 ؟ ادهامىلع هللا اوريكتا ندا ع م لاه 0 كرذك © هللا | ١

 ١ ىلع هللد_ ل انادهام ىلع رك أ هللالوش ن 5 وحدو هح كتشانمو هند ماما ||

 !اعتدأ وق 6 ن.دحوملا سايع نا لاق 0 5 نيد للا رشبو# انالوأام |

 ١ مهيلع مهرصتبو مد مهعتعو نينمؤملان ء نيكرشملا ةلئاغ عقد . ىأ 6 اونمآنيذلانع |

 | ا هتمعتا روفك هللا نام راو ى أ ا لك بحال هللانا 9# |[

 م!ذد مانصالا ىلا برقتنملدقو همعن 10 هدعم أولم هللا اهنا سس

َ 
 ا

 | لهأ وكرشم ناك ن ورسفملا لاق نيكرسشملا اولئاقياداهجلاب مهل هتلاذذأ ىأ اول |

 أ ترورصي لاا نوي نولارألا 0 00 ل لوسر بامحأ نوذؤ < | ْز

 0 وخ لكي الوان ) ةكم ر رافك نآرقلاو [سو هيلع هللا ص

 1 رافكمهلل 5( -- اب( 1 ا عملات 2
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 ١١ هللا لانس نل هتلال زن ناف ىلاعت هتلاىلا ةبرق كلذنا نوعزن امامدب ةيعكلا أوكل ندبلا | |

 ١ مفاد هللاناإل ىل

 1 من نيدلل نذأ ل>و 0 و روغك ناو> وهف الع هللا ريغ ىو

 نذأ (نولئاش نذالنذأ) هللابرفاك (زوفك ) نئاخ (

 موعللا هللاضر بيصي ناوأ. ىوقتلا لبقتب نكلو ءامدلاو موعللا هللا لبقتبنل ىأ ( مكنم ىوقتلا هلاش

 ةاعارعالا مهب رنو:رقملاو نوهتملا ىضرب نا ىندملاوءامدلاو موععللا نا[ ةارملاو رمملاب ةقارملاةامدلاالو اهب قدصت

 مدلابءوحطلو تببلالوحءامدلا اوهتن لبالاا ورح اذا ةيلهاللا لهأناكلبقو ىوقتلا طورشةياعرو صالخالاوة 2

 اوربكت) ندبلاىأ ( مكلاهرض 4 يللا: :
 عذلادنع هللااوعستل ( هنا 0-7

 (5 ادهامىلع)هللااومظعتل دأأ
 رشإو) هيلا دشرأام ىلع

 هصاوأ انيلثتمملا ) نين دا

 ( عف دب هللانا ) باوثلاب

 اصهريغو ىرصب و ىم
 عفدلاىف غااسب ىأ عفادي
 21و نيذلانع) مع
 نع نيكرششملا ةلئاغ عفدب
 رصننل انا هو<و نينمؤملا [

 للع مث اونمآ نيذلاو انلسر

 بحلال هللانا ) هل هاوش الد

 517 131( ناوخ لك
 أ هللامعتل ( روفك ) |

 مهداد أ قا هنآل

 نيذلاةرفكلا هن د هو

 لوسرلاو هللا 6
 نورفكيو مبان امأنونو 2

 . (نذالاه
 مصاعو ىررصل و3 0 3
 ءاتلا عقب (نولتاق نيذال)
 ىنءملاو صفحو ىباشو ىندم

 دع لاثقلاىف مهل

 نولئاش ةلالدل هيف نوذأملا
 تيب (اولل ١ مهناب) هي دلع

 هو نيمواظم مهنوكح

 :وطءعلو ملا ع

2« 

 هللا ىلص هللا لو سر ب ناوح 1

 0 نك مى_سو هيلع

- 0 
 اديدشىذأ مهنوذؤي ةكم

 )0 :م ىوقت ةاهلاشن ل و اهءام دالوا 4 وهلال هال ل اه ٠ و كلذ نع هللا هاج ةاهمد نو ما ةوتيلاطلاح لعل 5

 (م ادهامىلع)هللااومظعتل( هتلااوربكتل ركل ) اهللذ ( اهرخح) اذكه ( كلذك )ركتم ةرهاطلاة يك ازلا لاعالا لش نكلإ ,

 دم (اونمآ نيذلا نع عفدي هتلانا ) ُتابذلا,نينسحا ل 5 لءفلاو لوقااب (نحلارشبوز تسوس ا !



 نمو اهل ميظعت هعسا ىلااهتفاضاو هتلااهعرش ىتلاّةعب مثلا مالعا نم ىأ( هللا رئاعش نم مكلاهانلعج )هان ردق رمتلا وهاوقك

 اود ) اهرحذنع (اهيلع هللامسا اورك ذاف ) ىةءااىف رجالاو ايندلاىف عفنلا ؛ ريخاهيف ركاانلعح) 0

 ٠ ضرالاىل ع اهعوقو ب ونل ابوح و( اجو واح تبحواذاذ )نهلحر 1 رك نوءسأ نففصدق تامعاق يأ ءاهلان

 ك2 واع دن ضرالا ل ءت ١ 0 /ه رووح ا ون> تطقسؤ ر مقل( 2 عباس لاء زحلا ماذاى طنا اذاةمح وطن هادا

 7 مشن ا (اهنم اولكف (

 لئاسلا(عناقلا اومعطأو )
 حرش ىتاادشد مالعان مه م هللارع 0 00 يم ها ءح ةعقر ١ نس كلا اهاناء ف

 مذدنعاواوش ناب «كابع هللا مس | اوركداذ هدي وسدو ةيناد عفانم6 ريخاهمث مكلف
 هلك عج اذ اةنلا تورم
 |نففصدق تااق 3 فا وص 0 كنلاو تف مهالار رك ١ هللاو 0 7 ) 25 | ( 52 ا

 0 ربل ا اع
 1 رفاح فر للعوش ىلع مافاد عسر نع وص ”ىر مو نهلحراو ضرعتي و هسفن كدرب ىذلا 8 ط 1 الث اع ماقاذا هلأ ٠ صن نفا 58 احرا 0

 نم نيونتا !لادباب افاوص ىرقو ثذاث ىلع م موف أمد ىدخ ان اقع ةنديلا نال
 مناقلا ليو لأسيالو

 أ ىطءياعو هدنعاع ىخارلا لمدتلىل !ءءايلا وكسب ف اودوهللادحول و حلا وخى ؟افاودوفقولادنع ىف هالطالا
 | د رالا لع طقس - © امونح تمحو اذاَه ناريس ٌ

 آل ىطسباعو 502 ىخارلا 0 مناقلا اوهطاو ع اولكف 0 توم ا!نع هناك

 لاف هل تعضخاذا اءونق هيلا تعنقنه لئاسلاوأ عنقلا ةءارق هديؤيو ةلئسم

 عنق تعنق نه لا وسريع نم

 درا ريثملاو ةعاضو
 اهان راكللا ) لاؤلل

 كان ىعأ اي ىأ 0 5

 0 ملام رت ا رحب
 هرتعاو هارعو هع لاش ىرتعملاو 'ىرقو لاؤلابضرتعملاو# رتعملاو ف |

 | مام كل امان و لل

 امابلوق نونعطت مث اهعاوق ة ةفاص اهوسبحمو اهوقلعتف ةداقزم اه 0 2 مث مظعين *.هو كلذ هلوقك

نا © صالخالاو وبر هلا 8 ءائماعتا ِ 0 لا كلا مان رع مم لاق فق فن 0
اضر بيصي نا © هللا لان 

 ١ ء

 م رمتااب ةقارهملا هك اهؤامدالو #9 اه. قدصتملا#؟ اهمومل ف لوبقلا عقوم هنم | اهتوق عم مكل اهاتللذ ىأ
 اوزكمتل اهمارحا مظعو
 (نوركشت مكلعل )اه رحت نم

 مكيلعدتلا ماعنا او ركشت يل
 اهموخل هللا لاش )

 اهّوامدالو

 ئامش نم كلاهانلمج قفاه رخصل ةث دن معلا ى مستال ور رة اوماسحالا حا احلا ليالادر 8 ١

 0 تاس نايم انس فةدددحم نءطتناوهو ل .:مالعأن 0

 2 اه رع دنع ىأ#اهيلعهتلا مسااو ركذاذ 86 ىقعلا ىف با وثوامدلاق ةمغنىأةر ريح

 اهرحتت ةاوقءم ىرخالاو ىنعلا اهدبو اهلحرز تفصدق مئاوق ثالثىل 5
 لاقا_هرتي ةند خان أدق لج رمل 1ع 2 كارلا ريح نبد ايزنع ( ق و ا

<2 
 ا اعل اءالا دا ا
 تاطقس ىأ © اهبونج تبجواذاو و عسوديلع هللامل د د ةنسةديقماماق ا 1 مار <

 1 معط 3 .ح 3 : 6ع د و ا 3 م رتعملاو مناقلاا انا أ دك ا |واطق اللا ا 0

 )00 ا دوف -ااسأ اهم اولكت ط ضرألالعاهينج عقود 0 امنم (هلا
 ىجاضالا ىق(ايفم كزاوحذت

 اور رك ذاغ) باو (ريخ)

 اهحنذ ىلع ( اهيلع هللا مسا

 نم صلاوخ ) فاوص)

 اهدي | ةييلاشو بوتنلا

 تدك 06 ع ةعاقىر 2

 1 لاس ىذلاوه رتعمملاو لاسإالو ىطءياع . عتش فقعتملا هتنب ىف سلاخلا عناقلا |

 هرتعملاو لأ ىذلاوه عناقلا ل )قو و ضر رعش الو لأسإال ىذلاوه مناقلا سابع

 2 الونيكسع سل ىذل !اوتعملاو نيكملا ناقلا لقولاس الو ضرعتنوهسفن كيرب

 ند انفصوام لثم ىأ # كلذك و ف مه لجال مهل ضر رمق ف موةااىل !| ىح ةحاذ

 ءامناىأ## نو ركشت ركلما 9 اهرحن نم اونكشتل ىأ هي ركلاه ان 0

 اج ةيلهاجلا لهأنا كاذو « اغؤامدال 5 هول هللا لاننا 0

 !ذ(اها سرس َت د تبا م رتعيىذل 30 5 ل وطعأ
 ع نا)هتصخ روهتمعناوركش 0 ”ك<ل(نو ركشت كلعل

 اك 1 اه ٌزامدالواهموخل ) هللا ىلا ل ]كن 1 (هللا ل ]انس
> 
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 هءنو رقت نار رد 4 اكسنم انلمح و ند لعل لكلو 6 أ لكلوو#ا

 #« هللامسا اوركحذيل و كن عضوم ىا رثكلاب قابكلاو هزار وع هل

 كسا لانم دوصقملانا ىلع اهيذن' هب لما لاع ههحول متكسن اواعجو كَ
 ىلع هيبتا هيفو اهحكذدنع 46 ماعنالا ةي#إ نم ,هقزرام ىلع ف دوبملا ر

 زايالوةناد ند نم 3 امد مافعا لإ الااهب ترععاعاو هل . ىرقدقو مخلاغإ

 مكلبق لس ةئمؤم ع ام ىأ# دمأ لكلو © 2 ةراز را فاوط هنن

 5 ,ة #4 اكسنه | 81[

 مم 1 م مهقزرام ىلع هللا ا امال مدلا ةقاراوعلا د

 ظ
ْ 

/ 
5 
1 

 ُْءأ ُ دحاو هلا مكهلا ع 00 دعدلك أ زاحناو نب ارقلا حصد : ١

 لبقو هللا ىلا نيتثمطملال قو نيعضاوتملا سابع نءالاق 4 نيتبخلارشبو 9 اوع

 بظيدل ال ىذلاع هل او ممولق هق.قرلا نب نس 1

 ايهللغ رهظيف هللاباةءنم تفاخ ىأ  مهولق 55 اذا نيذلا #

 ضر راو ءاليلا نم ىأ 4 مءاصأام ىلع نر ريا حلاو ٍِ ىلاعت هلل عضاوتلاو عون عوم

 #0 نوقف مع هانقز زرامو ةفاهيلع ةطظفاح اماق هأفىأ ولصلا ى مقل اووهفهسف

 ا ا اهمظعل ةندب ثرعم ةندد مح 3 نديلاو نديلاو اوف لات موق ىلاعت هلوق 4 نود
0-2 

2 

3 

 ارش(

١ ) 5 

ا ماكزنودؤيو نوقد- صن( نوقةفش ) لاومالا نم مانق
 (ندبلاو هل

 ا رك ذلاوأ برق: :اااوصاخا 3 اواسا 0 مكيلانؤفاممت نوكينا يبي نار

 | مهتفص تايخالاناذ نيصاخملانيعضاوتملا 6 نيت .كارشبو ه8 كارشالاب هوو

 | ىلعنيرباصلاو 7 اهيلعهلالح ةمشا قار شال هنم ةيره# مهبولق تاج وهللار ؟داذا نب

 هريسفت ليقو اورصت»» مل | ةولصلانيوقملاو 'ىرقواهناقواىف##ةواصلا ىيةملاو 9 بئاصملاو ماكلا نه# 5

 هللا ركذاذا نذلا) ىأدعبام ١ ةبشخو بشك ةند عج ند لاوؤ# ريخلاءوح وىف# 6 نوقفني مهانقزراموز» لا

 هنمتفاخ( مهءولقتاجو || م
 | ةعيسئع ةنديلا مالسلاو ةالصلاهيلع 00 ةعسنع اهئا ا اهلةرقينا3

 5 1 ءرمسشت لعش 9 اصتاو كلذ ع كدا لب اعرشاه اهتدنلا نا لوا لوانتةعبسنع ة

١ 2 
 ١ دن رقلا عضوم وهو احب دكا نسلا

 اوداقناو اوصاخأ ىأةياوإس ًأدلف قدح ااودلا مكهلا نافددحو هللا مسا ع حذلا ىلعا

 الكلاو) قد ىلإ اتناك ٌْ
 أ لاف مهفصو مث نورصتخال اواظاذاو ع

 ا نآهلو هيلع ريصين راد هللا ريغ نم ناك امو ىلا هللا ند ناك ا 2 كلذ و

 امهريغونابر قعضومىأةزجو ىلع عن طوملا ىتةع نيسلا رسكي ناكثيح (اكسنماناعح) مكلبقةنمؤمةعاج( 1 لك

 دنعىأ (ماعنالا ةميمنم مهقز رام 9 هزيغنود د(هللام اا رسل رز نئارقا ا قارا 1 رد 0

 مساركذنا ىلع ل اد هيفودحاو هلا مكهلا ناف ءدحو 5 ما عذلا ىلع اوركذا ىأ ( دحاودلا مكهلاف

 : 1 د نأ كلذ ىفةلءلا لء> وبرقتلا هخوىلعهلا را رك نأ هم لكل عرش ىل لاعتهتلانأ قمت ل

 املاسدلم ا او لا (2 ايوا وس ايا ) هي م .ب زو هلوقو كثاسنلا ىلع هْؤ هاد 1

 كارشابو وباوشت الاصل ا ْئأ

 نيرتنطملا ( نيتبحلارهبو) |
 نيعضاوتملاوأ هتلاركذ

 وهو ترانا نم نيءشاخا ا

 نعوض رالا نم نم يطملا

 [مهنع هللا ىذر سايعنبا

 اولظاذاو نوملظيال نيذلا

| 

 امىلع نيرياصلاو) ةيه

 بئاصملاو نحنا نم( مهءاص

 مهانقزر امو ) اهنق وأ

 (ندبلاو)نوقدصت(نوقفنيإ 3 ظ
 امد مظمل تع هند مح | اهاوسامنال م اعنالايدقو 0 دالي ما هامه اهناع* اهع رو اهحنذ دنعىأ ما

 لبالالوانكإ ةعرشلاق3 و

 وهواهعفرب ”ىرقورقبلاو

 انلمح) نينمؤملا نم ( 2

 مهل مهلا ذم (اكسنم
 هللامسااو ركديل) ترعو

 ( ماعنالا ة عرب نم مهقز رام ىلع

 هلا مكهلا) ماعنالا معن ذ ىلع

 كي رشالو دلوالب(دحاو
 نمهُماي | ويعأ (هتلار ,, ذاذانيذلا)ةنحلاب نيصاخلا نيدهتحلا تف ارهر) 1 ديحوتلاو ةدايءلاباوصلخا 0و او!

 ىزارملا نم ( مباصأ امىلع ) ةلااجا نيرباص دار او ني ربان صلاو ) ممواق 15

 اًضرأ ةنكابانقاوم ند اب فب امواهدوسواهعوك رو اًموضون سلا ت اواصال نيهقملا 0 8 ع ىك

7 
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 نأ حا ملاعمنم امال

 األ ما-ظع 1

 ناعالا ةيلاغان امس اناسح

 (بولقلا ىونتنم ام)
 لاعف |نم اهممظظعتناف ىأ

 تفذك بولقلا ىوقتىوذ
 ترك داعاو تاناغل هذه

 ىوقتل زك |سمابنال بولقلا
 نم ( عفانماهيف مكل )

 ةحاحلا دنع ب ا

 ” ضل ادعابالا تر

 نأىلا ( ىعسم لحأيلا)
 تقو ىأ( اهلحم مث ) رحمت

 ةيهتنم اهرحن بوجو
 الا تلال
 وه ىذلا مرا ىف اهرحن
 مرخلاذا تببلا كحيف

 ىف هل ثمو تلا ميرح

 هب كلوق عاستالا ف

 هدودحت كريسم لصتااكا

 كاملا" تامقلا' لكَ

 اهماعا اههيظعتو اهلك

 قيتعلا تيبلاىلا اهلعو

 رع نادعابتلا( كلذ)دبعب

 (هللارتاءش مظعي ن :رمو) هللا

 اهب .رسأ حدف 2| كات -

 ةعبذ ىنع(اب (انف)ايلعأ وو

 ىوقت نم)اممظع "اواهنمسأ

 || بولقلا تافصنه(بولقلا
 1( كلل اج رلاصالخاو
 " اموكر عع 6

 ا ىلا) اهنابل
 ايده ىمعسمل ا

 تاو وة يي بلا ىلا)اهر عم (اهاحم مث)

 / ودلبلاح

 نماهناذ هللارئاعش ظعي

 امنايلأ نم اوبرششتو اهويكرت ناباياده انعستو ااجادعب مقانمايادهلا ٠
 ةؤ ىدهلا بوكرىف ءا اعلا فاتحاو ءاطع دواوخو 0 هنأ ىلا دي ىم-:لجأ |

 انم اهيفركلةكم ةدهاشمو كسانملا رئاعشلاب دا رأ ليقو هيلا ر لحي نأالا
 كا "ا ىأ 0 لكك[ ىلا ىاوسألاو ا

 لاق 2 ىلص هللا لوسر |

 عا تدبلا ىلا مههار 0 508 ل ىأ اهلع مسا 5 كنان ريالا!

 | ىهورئامشلا ميظعت( هللارئاعش هي[ م. زو ظعينمو ) 4 سفععباسلاءزجلا ) كلذ ا كلذ )
 :٠ ...٠ 21111 ضل اسواق لادا :ةقلا افاق

 ند كلذ #© نيك الهلادحا هيشياك ااه كابل 0 مو ىنعملا

 وحلا ملاعمن ء االاءادهلاوأ كن عضاوهو جي 0
 لا ةيلع هناىور رد ناعالا ةيلاغ اناعم اناسد نايك | اي هدعبأم رهاظل قفوأ

 هللا ىىخر رعن راو تهذغ نم ةرهغنا ىف 9 لهح ىباللج ا مق كن كد دنامىدهأ م السا ااو

 ذا ما ييظعت نازك بولقلا ىوقش نم اهماق 00 راطيد 3 اع : الث هم تبلط ةدحن ىدها

 5 ن ل د ا” 1 لكلا 5 د زها تاعلاو تافاضملا هذه :تفدشخ 'نواقلا ىوقتىؤذ

 بأ ىلا اهل مث ىعسم ليخاىلا مقا نم اهو مل 3 امهم 2س الآ رودعلاو ىوقللا

 قع تقو مترحم"ناىلا اهرهظو اهفوصو اهلسنو اهرد عقانم اهي مكلىا © قيتعلا

 لاو ىحارتلاال تقولاىف ىجارتلا ليم 7-0 مر ,َح |نم ةنلباتعإ تييبلاىل | هديه

 الا زع وهو اعد م ظعا ةيشد مقانم هدعبو رحخلا تقوىلا ةيوسد عقانم اف 3 5

 ا اقم 0 لوالا ىلع هازل اهل هبف ريوصل 3 2 ثيدحن لت ما

 1| عقرت ىذلا قتلا تيبلا ىلا ةيبنم اهل توم 0 ىلا نومفتت

 راجت عف ةانم اهيفركل ىناثلا ىلعو ها ا تيياوعو ياو توكيد أ لاعالا

 , 2 0 هللا سد ب هلا اع

 وطب لالحالاب ةمكلا لآ ةهنم اممهجور دخل تت 3 وم ةعجا نمل تقوىل ا اوسالاىؤ

 / * روزا !!لوقو سحرلا بانتحانمرك د ىذلاىنمي #4 كلذ ]ف لجو نع هلوق #

 لاق بولقلا ىوشن رم هللار | ميظفعت ىأ 6 2 ولقلا ىوش

 | فردي ىلا ةمالفلاوهو رامغالاب م اهلصأو ىدهلاو ندبلا هللار ا

 | ىوش نم اهميظعتو هندمالعأ هتلارت اهش لمقو ا 2 اهناعتسا اهميظعتو

 كرو اهريوو اهفوصو اهلسنو اهرد ىه لق م نديلاىفىا 4 2 1 3
 : هل نكيمل كلذ لعف اذا ايده اجو و اهمسا ن انا 14 ىمس لجأ ىلا © م 75

 هانعم ليقو سابع نءانع ةياورو كاوضلاو :داتقودها لوقوهو اهعفانم نم

 | ةحاملادنع
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 0 امررض ريغنم اهللعلخلاو ايوكر
 اهكرا لاقف كندي قوسالجر ىأر 6 ةنلع 59 لال ردا 01 ْ

 اذكو نيت ىف ءاخي ةثلاثلاوأ ةيناثلاىق كليو ١ مكررا لاقف ةنداجنا هلال وسراي |

 كمل 00 د للاسم 6 برين 1 زوجت

 ا ىأمفا_ئاهيف مكل لبقو ةكمنم جور

 رم ىأ 6 ق ويتعلا تيبلاى لا اهلحم مث وف يلا م أ ءاضقلا ىلا كسانملاءاضقىفباوثلاو
 كح تيللادتع

- 

 00 6 |او ر اذار م اهلكى ئمهوانه» تر 2

 | ءادولا ةخ ثيدح ىف رباحن ء ىؤور صر | عمج هد دي رب قيتعلا
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 لبق هناك ”ىث ريغ لوانت, مهبه سجرلا نال سحرلل ناس نافل هواارط اهيدسأو تاكردكا

 ى“ يان أ مكلف سجرلا نع مكعابطب نو رفنتاك م ن1 ىنمي هيبشنل اة رط لعاسحرر ناثوالا عمو نان والاوه قدا :

 وهوروز دامو ناتبلاو 6 5 روس )بذكلا ىأروذلا -4 ار رح لوقو لا

 نالفا ار الاوهوروزل ! ١ ت1 ىلا 1ع 5 َُ 00 سس 1 , ناثوالا ةدامعن ناذ ضيِص

 1 ذا دور 0 1 ه كرش 1 نانوالا ميظعتو بئاوسلاو' رئاخعلا عر ن م هيلع ةرفكلا ا ام ادرك 7
 هل قي نأ نام 0 0

 تك ةللاو ةالصلأدبلع هنا وزال رد: .اهش لق هالذب مكحهناب هللا لع ءارتفالا
 0101 انو ةءارلا | 2 اع تاكو ل الل ُ

 ءافنكلاح(هءنيكرشمريغ) | 01
 1 : م تا ارم 1 و) 0 فورم فرح“ نتدكلا فرصلاو_هو كفالا نم كفالاناك نإ 2 ١

 ١ 7-3 . 0 2 هكا 7 : م 2 2 / 0

 ضرالا ىلا(ءامسلا نم) طقس | كرسشين موف واولا نم نالاحامحو # هينيكرششم ريغوج | نيصلخم © هتلءافنح
 أ سا هفطخف ف رفكل ا ضيضحم ىلا ناعالا جوانم طقسدنال # ءامسلا نم رخاك

 هنا ىاهقطتل هرم ءاطلا ديدشتو ءامللا فب عفان ارقو ه هراكفا عزو ةئيدرلا ءاوهالاناف * /

 (خرلادبىومت وأ) ىندم | ريخللوأو ةلالغلا ىف هه وطدقناطيشلاناذ دعب هك قدم ناكمىف خرلا ههىوجتوأ]
 كوتسلاىوعلا ودط قست ىأ 1 ند مهو الصأ هل ص الخ اال نم نيكر كلا نمناذ عيونتللو أءامدلا نم كيصكوأ هلوق

 9 2 1 و كك 1 زوج د.عب ( قدح“ ناكمىف) نوكفةبك رملاتامدشتل انهن «نازوجنو دعب ىلع نكلةبوتلابهصالخ.ع

 رس 5 من هلل كارشالا روزلا ةداهش تادع سانلا اما لاقف اطخ مان 37

 ىذمرتلا هحرخأ روزلا لوق اوبنتجاو ناثوالانم سحدرلا اونشتحاف سوديلعا لا!

 وهو روزلان م روزلااو هناا هدهالتو اناث دل أب 1 روزلا ةداه دك تلدعلا

 اكس اهيبشتا ده نوكينأ

 نافاقرفم نوكينأ زوجبو |

 لاق هناكفايك اهيبشت ناك :

 كلعأ دقق ةهلئاب كربشأ م

 نايددعي سلاك الهادسف ١

 | ويأيجرخأو ملسوديلع هللا لص ىبنلا نم اعاد”نع الف رعنال مهتاورو اوفا و
 كير شالا كل وهكب رشال كيب مك هلال 2 ةوه ليقو وب كناذنب رخ نءدواد

 هك هن نب كر ثم ريغ ه|نيضاخ لإ 6# هللءافنح 8غ ىلاءتهاوق 26 كلمامو هكلع كلو»

 اوناك ليقو هريغال اهيهلل صالخالا ةدايعلا نم هلأ اع ىو> فلكملانا ىلع كلذ
 ١ ءافنح تازنف ءافنح ا وناكو تارا تاهمالاو تانبلا نومرهعو نوححم ك

 ةروصإ هلاح روص

 ءاوسلا نم رح نم لاح

 قرفتف ريطلا هتفطتخاذ | 1 :
 4 1 00 و #8 افينح نورك كرشأ نمؤ نيدحوم 3 إسم هل او ىأ هبنيكرسشمرب عدلإ

 ”وااملص 5 1 0 ريطلاهفطخ 3: ضرالا اهم ءاوسلانم قطط طقسىأ 6 رخ اهنا ١ تفصع 1 | ةامطق ل
 ار ةدسلا كلاهملا ض ١ ئ وديعل ىف 3 وح ناكم 00 الما ادعو هب 3 0 0 مي ف ا ا | 0 3 ق3 5 توه ىح خراف |

 ريطا | هب تم عدف ا 0 2-- نم كنا اعالاو 0 ىلا نمد عل هللا َّك ا ند

 كال هنالاعسلا نم ى "يلا لاح هوما احد مش لدق دقق لاح هيلا الصيال و جعرلادبت

 هيتس اا :سابامأةلادعال كلاهوهف جا هطقست ثيح عش ىت> مب ح

 ناعالا هيشدقئاقرفم ناك

 ىذلاو ءاملاب هولعىف

 نم طقا_سلاب هللاب كرشأ :

 ؛ةيدرملا ءاوهالاو ءامعلا
 ناطكلاو ةفطتخلا ريطلاب | '

 لالضلاىف هعقونوه ىذلا |

 تفصعاع ىو ىتلاعرلاب |

 ةفلتملا ىواهملا ضعبىف هن |

 هكلك كلوه كب رشالا كيك رشال كي 1 كيبل هللا كيبل ) عب 58 اخ و اق ) ةيلهاللاىف ,مدلتىفنواوشاوناك#
 نمو) او ةسلتلا ف هللاب م ةسلتااب هلل نيصاخم نيلسم|ون وك( هتلءافدح ) كلذ نع هللا مهابنف ١

 ( قيم ناكمىف عرلاهب )بهذ: (ىورمتوأ)ءاشب ثيح د. بهذتو(ريطا).ذ تن( هفطخت ءامسلا نم) عق و( رخاع أكف هتلابدل
 1 ١

 مءارو نسل 3 ذاهأ 2 كله ًادقفهللاب هردأن م كب ل ىنعم ليقو ل راكملاق

 2 ,حاتق ةرففريطل اهتفطت جاؤءاوسلا٠ نم رح نملاحةروص:ةلاح رول ًئ دأ 1

 3 ولع ه ءامعسل اي ناع الا هب شلك 0 كلاهملا ضءبق هبت وه َىَح حرلا هب 0 ا

 نيطا اشلاوةفطت خلا ريطلابدر ءاكفأ عزوت ىتلا أ وهالاو ِء ىلا نم طقاساابن راع الا ارت

 ةفلتملا ىواهملا ن عب ىف هب تفصعاع 6و لأ ا 1 هلا ىداوىف هحرطت لآ



 م سس مج وي سويمسممب

 5 لق رابح هيلع رهظ» ! 60 هيب 0 ىلا اولحي نك ةرباجلا ىدنأ َن م ه2 أ هللا ةريدعل | ضعبلا معرهك

 هللا تامرح ملي نمو ) كلذ اولمفياهريدقتوأ كلذرمالاىأ فوذحم أدتبم ربخ (كلذ) لاوحالادهاوشو
 و هفيلاكت ع يجف اماعنوت نأ لمت اه ريغو جلا كسانم ع نمدفصلا هده. ل دو هللادقلك امعيجو هك مه لحالام

 |لاو مار هلا تيبلاهلا - 52 52 تامرحل دو 2 رع ءعباسلاءز زجل )خا أب قلعت اعاصاخ نوكأ

 0 2 اح د ا هار 1 انأو ءارذ طاريشلاو
 ذود ربخ 6 كلذ دب :ياسجا "طولا نب اجار ادصقاعاف جاع اسخااما 1

 ءاكحاهللاتامر - مظعي نموؤ# نيم الكن يب لصفلل قلطي هلاثماو وهو كلذ سعالا ىأ
 مسملاو ةمكلالقو 001 لل لاب قلم رشا وا هكتحا لكلام" او

 هردنعو# هلريخ ميظعتلا:# هل ريخ و فل مر ,لاو مار ارهكلاومارل ادلب! !ومارحلا

 :ه مرحام وهو هعرت مكيلع واتملاالا # م ا لتامالامانالا ركل تاحاووق# اباوث |

 لاو ةريمملاك هللادمر>امريغ اهنم اوهرالف هللاريغل هبلهاامو ةتيلاك ضراعا
 رماجمنالا بنتحتاك ن نانوالاود» ىذلا س> رلاا ون ةحاذ ه6 نان والا نم مسحرلااو.ذتحاذ# |

 روزلالوق اوبنتحاو ةهاهتدابعنعء ريفنتلاو اهم.ظءتنع ىهنلاىف ةغلابملاةياغ وهو

 ( وهف ) مارحلا دهمسملاو
 دنع ءاريخا) ميظعالا 98

 رعلا مظعتلا ىنعمو ( هر

 أ ظفلطلاو تاعارملاةبحاوابناب

 اهلك ىأ 1 ءامنالا ل

 هعرختةيا ( مكيلع لعامألا)

 مضششملاا ا ع مكيلع تمرح هلوق كلذو
 ةراش نأىف رصقالا ةفاسم ىلا ةكم ةقرافم دارأ نا ةضخرال عادولا فاوط ثلاثلا 1 هللا نا ىندملاو ةيآلاةتملا

 اير لل 0 اهل زود هناؤ ضئاخلا ة 1 ل الا مد ةيلعق هكرت 0 أعدس فوطي ىدح مامنالا مل لف ىلاعت

 - ب مهدهع ر ا فاوطلا ن نوكتين أ سانلا سا لاق سايع نبا 0 الو مدقتملا هءانكص َّق نييامآلا اهلك

 رسال مودقلا فاوطب كح 00 لم رلاو هملع ف قف 2 صدا ءاملا هَ الصخر هنأالا ْ هدودح ىلع اوظفاحف

 ىمس هريعو سابع نءا ل اق قيتعلا تبا لوقو عامولاو ةشقالا فاوطف | لك 0 اومرالو
١ 00 

 نال

 رافوطلا مايأ عفر هناف قرفلا نم هقتعأ هللا نال ليق و سانال عضو تيب لوأ هنال مزحاع اولحتالو اهو
 ا 2 رك ذام يدب كلذ الا ىأ 3 كلذ 0 لحو نع هلوق #* كلع مل 3 لقو ا لكأ مهياالحاك

 رث اهميظعتو هيصاعم نم هنع هللا ىهنام ىأ « هللا تامرح مظعي نهوإلل ع يلا لاعأ || ثحاملو امعريغو ةتمملاو

 حو هن مايقلا بجوام ةهرخلا لبقو مااا لالا > ليقو اهتسبالم ||| همت هتامرح ميظعت ىلع

 َت الرمل ليقو اهماعاو اتماقا اهيظعتو و ”|كسانءانه تامرحلا ليقو هيف طيرفتلا ' ناثوالا بانتحاب مالا

 ملا | مظعلا ىدمو ارح روشلاو 8 روسملاو مارخلا دليااو ماركا تيبلا انه اواو ورا لوك

 علم تاو 3 4 هير دنع هلريخ وهف 00 اممرح ظفحو اماعارع مايقلا بجي هنأب نانو آلا نم - نئجارلا

 اهولكأت نا ىأ ماعنالا ركل تكاتارس عردالاو كاع قريغ تامرخلا

 ١ | هلوق وهو هع رن ىأ 6 , 3 0 مقلاو رقبلاو لبالا ىهو عذلا دعب

 ؟ ناثوالا نم سجرلا اوينتحات 9 ةيآلا مدلاو ةملا مكيلع تهر - ةداملا ةروس

 (ذوز كا علا اوال لوق اانا

 (كلذ) قتعدقفهلو> فاط

 0 اس>ر نانوالا 2 لدقو باذعلا وهو سحدرلا بدس اهماف امدارع او 5 ل
 50 كلذاوف وب نأ مهلع

 كسانم(هللاتامر رح رظعن
 3 ١

 0 تار ىناانا لاق ير 0 ًانع ىد رو روزلا 0 نتسللا (هءردنع هل )ولا
 7 ا ريخو :

- 

 1 و ) مرحام 1 ( ىلعامالا ( اهموكل لك وماعنالا ةحماذ ( مانالا 7 20 ر( مكل تاحاو ) باوثلاب

 3 ” 2 |ترش كد ( ناتوالانه سحرلا او.نتحاف ) ريزنالا حو مدلاو ةتمملا ]تكامل روس ىف )1 ع (
 9 بذكلاولطابلاوةاوكرتا( روزلالوق اوبذتحاو )نائوالا

 نلكيلاو بذكلا ىأ 6 روزلالوق اوينتجاو 9 تاسامتلاب ثولتلانم مظعأ اهتدابع [.



 7 005 5 وف. ب 7 كل امي 6 5 ع 0 5 8 9 :ةرلا
 طبالا فو رافظالاو ةثراشاأ صف كدا ءاضق لق هنوطش هلاقاذك معاردأ مم اوليزيل 4 ) 7 5

 اهلك لاك ام قتلا ءانخ م رع هللا |ىضرس ايع ءنءاور ع نا رن ءاض و دا رماو ع ولا قالو 2 ار

 1ك أ ار ملل ناوددنيىفو هياعسح واع ج جرح 0 لعل لوقت برعلاو مج بحاوم( مد 1 ١

 تاماللا لام |ماع هبعشو عا نأ 0 داب: لا فا ول (اوفوطي وركوب اددشتلاوماللان كساوف هو مه ىف

 تي.لوأ هنالمجدقلا (قب ةءلا 8 ةروس م تيلاي ) ورم ىو هه ١ م 1 شايعنب | ريغدنع ةنكاس

 6 ددح 1 انثلل 2 , 0 : ٠

 دا ها سانالمسد | بالا قتنو ؟رافظالاو ِتراشلا 0 5-2 و اوليذبا م * مهفت او
 هنمو 6 0 1 00 ٠ ليقو مه ىف ربلان 5 نوردساف ل مهرودن اوفود لو 0 لا دا هي ساللا

 رثخ 5 هنالمدقلا #0 قيتعا| تيبااي ل عاد ولافاوط لك هو ثفتلاءاضق 8 رك هناؤ للاعلا ما 0 ا ىذلانكرلا فاوط 4 اونوطيلو وف ءافلا ديد. توواولا 0 ؟وباأرق و. جلا بج
 لذ ن م دحو

1 

0 
0 

ةتلاوأ .سانالعضو تيل
اراس رابح نم مكف ةربابجلا دلسنازمق 

 امرك كاد 1 هللا دعنك همدهيأ هيل

 القران ني وز |مصيصخ+7_ د
 نمو أ نافوطلان 1 عفر ١ قاخايماو كالا نع جوراناهنمدا رملاو مهخاسو أو مهنار .دأاوليزبا ىأ#, يئهاوضقللا

 رابح رم 8 ةربابجلاى أ | ربغأ نابت | ا بام ىلإ نسدلو دادسالاورا اطال: و طبالا فلو تراثلا ص

 ةكلادعو هم درمأ 1 ءااراس ا أوفوم او 0 ع اكس ايم فنا اخو سايعنا 3ر2 |لاقوحاسوالا هك لز. 5

 كلع رف كذا اح نموأ 1 اهمءاضش اهو قم ى أيا ىفن وكي“ ىد ن «مناسالار دمام وىدهلاو جلا تار

 ءاربغل له أفا طموهو لعق

 0 فا اطم شرعا نااك

 هتحاهاذا بلاطا | نافءاعسلا

 اقام 37 هنلعسد>و اعجوراناهد ا لةقوهرهاظ لعرشو ولادنمدارملا لد ٍ

 ةضافالا فاوط وهو بجاولا فاؤط هب دارأ 4 قيتعلاتيبلاب اوفوطيلو 00
 | م م ناوهو مودقلا ف فاوط ةثالث تواطلاو قاخطاو ىرلادع رمملا موي 7

 بذاو>هتذحو برطااةيدد] اعبرأ ىقعو دنلا ىهضنأ 2 082 لا رم ثالث لعرب اعيستيبلاب فوط" ةكما
 بك انم عطب لعج بلطلا كنا ىش لوأنا ةشئام نع 4 ق ١) 5 !ء ”ىشال ةنس فاوطأا ١ 1 لهو

 دحمبو ل> ارم ضرالا

 اذاذ لزانم كلاهملا كلاسم

 هدر كيد أ مح مث ةرغ نكتمل مث فاطمثأ طوت هلأ اسو هي اع هللا لص ىنا

 ا 00 فا وطلا فاط اذا ناو هيلع هللا لص هللا لوسرنا 3 0 نع 0

 هد ىلستل اهدزب ' ملت يبلا نيام ١ قف و هدم اب فاوطل ا دعب ند كر ر ىلصب مث هادو ظ م ثالث 85

 قشتلاهدش مو اقاتشاالا 0 يللا ىف اطاذا ناك اسودهيلع هللا ىلص هللا لوس هدأ دوادىبأ لفلو ةورملاو افصل ل 0 ا

 اقارتدا الا رانا
 هددرب ونافهل فسالاهدريؤ

 ٠ فاوطلاو نيةدوعم ىلصي مث اهي ىثعو طاوشأ ةثالث ىعس هناف مدشام لد

 ا مة نم )ع ق 0 قاحلاو ىرلادعب رلا 0 كلذو ةضاؤالا فاوط وه 'ش

 آذآ وحان هيلع هللاىتسم ىلا لاق:ركست الا نارام تلاقف رفتلاةلل ةيفص تنال
 رخآ ةدايزلا فاوطو قلح ىرقع هلوق» ىرفناذ لاق 2 لذكق نيب !اموب تفاطا قلح ىرقع 1

 اهلوأو ثالثلا انا 3 م ا 3 بع لقو اهقلح ىف ع 0 نال | ا أ هللا اهرّقع اهائمم

 مازناالادّقع وه 3 حالا ترو كلمأال مهاوقك برعلا ةئبلأ ىلع ىرجن ”ىش وه اعاو ارملع ءاعدلا هب د 3
 58 :ءاصتعالا ادع رف نأ هذول ةضافألا فاوطارر رعأا 2 تح 1 نم نا ىلع 1 هيقو 8 3 0

 مان الا ماحدزاب لمنال مالسالا دقع ناك هم فام و هدسشأم عم هدقع قمودف رو باكت هراب ضفنر بآل ع ذا

ن "الا مف عمد نع لازتيءالا قدص و لا هالاة فدل ران تاقرعإ فوقوأ كلت ١
 لاع' لع ىلعل اك

 ا 20010100 :) كاذريغورافطالا ملقتوراملا رو سأرلا قاح مه ك م ماوقلا ( يشارك

 ناذوطلا قمع نم لاشو هيفلخد رايح > لكنه 2 تءااتيبلاب) تدحا ولافاوطلا(اوف 7 .او) مهسفن أ ىلءاوبجوأ -- 4 ا

 نم لاقوىنب تيب لوأوهلاقبو حو



 واعف ه ه١ سناب ناك ام الادن ش>و سوالف ع ع 00 ةاؤولا رد 0

 و هاسغل هرب رس ىل !ء هعضو نم ةيلع ا 1 3 ةيطق ود

 800 م21 فوفووناغهل ربقلانمجرخرشملا مون اذكف ناريح د قوكي م 7 طمع ريغ ل 3
 35 7 لودوعو هيي 0.9 ع لويقم نيب ند املا 0 مهواعم”واؤو> نيلئاسايهر

 ديعسو قش - هنذان الا

 ءاسملاب ةغاد زملا ىلا ةضافالاو

5 

 ور و 0 دايعلا ا 0 مقانلان 1٠ 5 َِى ام.دارملان ال 7-5 ةيومدو

 5 نال رعلا نع ركذلاب ىنك لبقو اهحيذو اياعتلاو ايادهلا دادعا دتع 5 هللا مسا |

 6 تامواعم ماياىف ِِ هللاىلا هب برقا دوصقملا هايل امسي ةهنئع كفنال نيإسملا

 قوزرملاب لعفلاى "اع ه4 © ماعنالا دمع رق مهقز رام ىلع# نو راو مايا لم ةوةدلا ىؤر ضعف

 موت نم 4 اهنم اركنو 5 ار كذلا ىدتقم ىلع امو برقتلا ىلع اضير 4 ا هنو

 ارقفلا ةاساومىلا ايدنوا هيف جلا نم م ةياهاجلال ها هيلعاا ةحازاو ةحابا كلدب سعا

 مر ْوِب هباصا ئذلا 3 نيفايلا اومعطاو الاد تبحاولان ود هبعوطاملا ىف اذهو مماواسمو

 ءاضقلا لص مل قو.داوه

 ىنلا مةوم وه ىنمو

 سعفاشلا ةعافشىلا نيينذملل

 فطظسلاو سارا
5 8 3 
 تاكحلا 0 جورخاك

 1 1 : تيبلاو فيقعلاو ةجلر رلاي

 لوالاىف ه.لبقد-ةو بوحولل هيفرمالاو جاتا ريقفاا ف ةدشىأ
 ناك هلخدنمىذلامارخا

 : 00 ا 0 ب تاروت اللا أاو رك دو ©

 15 7 نبا نع اهرخآ 6 3 ]كك لد 0 5 لع صر ل تامل واعف اهلل
9 

 لاعتقلا و اديالا نم انما

 ىلا مالسلا رادل جذوعأ
 1 ةدلعل ما 1 ةثالثو رحااموت ام اما لو قيرشتلا ماي آو رحلاو هق لع مايأ اع ْ اأن َ اهلزن نم ىق

 الاىه و معنلا ن م نوكت اياحعلاو ايادهلا ىنمي هي ماعنالا ةيع نم مهقز رام

 هذ يعدل كرك ىلا 0 تامولاعملا مايالا ن 0 ىلع لكم هيقو مغلاو رقبلاو |

 1 3 اولكف ل مايال اهدهىف ند ايادهلار حنو اهرخن دنع ماعنالا ةعم ىلع ةيعستلا

 نار ع لاوزلاو ءانفلان

 سفقنل ١ هراكع ٌتَوَحَح ةنخلا

 كتيود 3 .ءكلا نا م ةيداعلا

 اباده موك نم نولك أيال اوناك ةيلهاجلا لهأ نا 0ككنواال نبل 18
 أ ىدهملل ' زوج اعوطت ناك اذا قدنلا نأ لع ءابعلا قفتار مهفلاحع هللا سعأف اش

 ع ايد رد ةيدايلا فلاتع

 : انوش ى عدا و ١ كلاهم زواح

 الد ةح ةصق ىف هلئادبع نب رباح نع ىور ا عوطتلا 1-1 دعم ل انتلا موب ءاقثلا ىلا

 هز ةئام ا سو هيلع هللا ىلص هلئلالوسر قاسو نك درب لعام دقو 1 ا هرك دو :(

 أ ربغام ىلع ر او لل نيتسو [نال 2 سو ةيلع دكا لص هللا لوس ما ( تامو 0 مايأ قر عذلا

 5 5 ا
 ةيمنم برش واهتحن م لكأف تعور كف قت 1:42 ةعضب ةئدن لك ند 0 2 ىبأدنعتججلا ىذ ر شع ىه

 دهلا ىف ءازعلا فاتخاو 0 ةمطش 6 عدكم هلونع ق 3 6 ّء ربعام هلوقء اسم يي أ 1 اه آو هللادجر 0
- 2 1 

52 

 و وو جلا داق بج ولا مدلاو نا نايقاو - مد لثم عرشلاب بحاولا ا! نبا لوق وهو رحلا موي
 الر 8 دك هنم لكأيال ىئاشلا ل ١و ع همم لك 3 نا ىدهملل زوج له ديصلا | 1 ع هللا ىذر سابع

 ١ و داع وساع لك ايوردنلاودضلااءاَرد م م لك يال ن2 نالاقور ردتلاي دست ىلع هبجوألمأ هللامهجر 1 ْن - رسم ا 2ك

 000 ل مو عتتلاى ١ نه لك ًابكلام لاقو ق<«ءاودجال ا مايا ىه هب هحام العلا

 0 ًايالؤنا رقلاو عتقلامدنم لك 1 اعلا ب 0 رودنااودصلا ءا؟ 0 دا || ىخر 0 مآل وق وهور ىلإ

 1 ركود 6-06 ل رات يف الجفا أ مهقز رام لع ١ اي هللا جاع هل غل ماج كلان م نلا قع ريقفلا س و اعدل ةوامحا سسدأو | 5

 اا رعو !. راق ملاَو رتلايف ىفعبرأت تاكل هو يوب ومودي طوع دعت لع أ ( مانا ةميزم
 :ارقلاوةعملاو عوطتلاىدهنم ل 3 الازو وك وذحابالا سعالا ءاهمول نم (اءاواكف)زءملاون اضلاورقبااو ليالا

 تا ىذلا(ريققلا) ةدش أس ؤب هءاص أ ىذلا(سئابلا ونمط وإلايا دهلا بش نه لك الاز ومال روةحضالاه شاة كأس

 ندمت ةزرام ىلع) قيرشتلا ابك افورعم( تام ولعم ماي ىف )هللا مسااورك ذيل (هللا مسااو ركذيو )ةرامعلاو خرلاب
 جاتحا نمزلار برغل (ريقفلا سئابلا) اوطعأ(ا نه و)ىجاضالا نم ( ا«ماولكف 3 اعنالا ةحبذ ىلع



 اود س انلاامأ اي لآقف 1 13110 كعسص هناا ناو عينم دصق» ىلا غيابلا دصقلا وه جاو ميف دان 2 '
 ىلص هللالوسرل تاطخ هنأ نسما ءو كلل مهللا كا تا دك حش نأ هلردقنم تا 1

 ما امك لجارمجتا سم ) الاح ردوتأي / سمالا باوحو رهظأ لوالاو عاد ولاةعىف كلذ لدغ نأ سأل 3#

 ىلع لاحرلا مدقو لوزوهملا كك ساكعلاو اناكارو الاحر لاق هناك لاحر لع ةفوطتم لاخ )ا لك

 ىئعم ىق هنال صاض ل ا ةفص 2 ةروس و (نياي) يدل تا _- دروامةاشملاةايضفل اراهظاناك
/ 

 ةفصنونايهتلادبءأرةو عم ا 1121 11 000 0 ا و ع حس دم ب ع عم عا ص مج
 لكرم) ا ْ هنا ىور 3 ساللاو 2 ةوعدد 7 3 5 0 نذأ و ىئرقو مهيف ذأ 7 سانا

 5 : | قنم هللادمساف ركبر تيب اوحح ساناااهيأإي لاقف سيبقابا دعص مالسلاهلك
 لاقدمعب (قيع)قيرط( يأ | فن مير تدب وحج يل قرم نا | اهنا لاع

 5 مج ىللاق نيساي نب د
 5 5 .٠ ِ .٠

 : ةيلقق تم ان. انمفاوطلا

 مشي كك لاق ناسارخ نم

 ةريسسم تاق تيبلانييو

 جنا هلعيف قبس نم برغملاو قرسشملانبب اهق ءاسنلا ماخراو لاحرلا بالا

 ْ «دا د عادولا ةسحيىف كلذب سما وديع هتلاوسءتلالو اتا 0

 ظ ىلاغك كآحرو هلقثمو ميلا ففنع ءارلامضب ”ىرقوءمايقو مئاقكألجار مج ةاشم

 هلزكينرتملا ذكرا هلستا لور 0 انايكرو ىا هل سعاض لكملعو و

 0 ١ ناكرلاولاحرال ةفص نوتأيئرقو هانءهى-ع ةلوخم صاضلةْفَش © نيس
 مناف 2 ةثالثوأنءرهش 2 1 قع 4غ كم 96 سال ريمتلا نوكف فانئتساوا

 ٠ ل تل تدلل : اريد 3 رص : >< 0 5 م1 5 2
 ل ا ا ةشاد 8 مهل ع ةانم م اورصعا 5 اودهشل “ل قدح قعملاو َق عل |ج كانعل رب لاش ْى

 | لعأ سانلاب دارأ سانغ نا لاق ة4نمانلاف ف مالعالا ةا ىف ناذالاو د أ
 | ناذالا كيلع هللالاقف ىتوص غلسامو مالسسلاهيلع هاربا لاقف 4 جلاب ف ةيبقلا
 أ هيدنسأ لخدأو لاب اللا لوطاك راص ىت ماقملاىلع ميهاربا ماقف غالبالا انيلعو
 ىنبدق مكبر نا الأ سانا لد ارلعو اقرشو 0 ى ههحوب لقأو هلا

 ءابآلا بالصأن م عحن نم لك هياجاف مكبر اوريجاف تيبلا ىلا جحا مكيلع بتكو ات
 نملا لهأ 00 لوالاف سابع نبا لق كيبا مهللا كيب تاعهمالا ماحدا

 ع
 قربا هسه ند لاق تح نا

 تحردحو تاودشلسج

 تلقا تاك ف تاعانأو

 ةليتا ةعاطلا هذههللاو
 نهرزلاقفءةقداصلاة لاو

 رادلا كب. تطش ناوتيوه

 بخ هلود نم لاحو «
 00 نسحلا.عزو ىدانو سيقابأ دعص مارب ىورو احساذلارثكأ مهف
 ا 0 رب عادولاة<ىف كلذ لعش نا ع م هللا ىلص دع وه نذأتلإل

 وفد "0 ىلص هللال وسر اني طح لاقةريزلا
 / يخ امل 5 هللا ض رفدق سائلا لاقف

 ىأ 6# سمان لكىلعو #8 لجارعج م لجرأ ىلع ةاشمىأ <« الخرز كونا وت 1

 نع دعب كنعنعال» راتسأ و

 هاومنك بحلانا ه هنرايز

 (اودهشيا)ىفماللاوهراوز
 ع

 و1 | ذاب ام ا زعل ١
 1 5 07 3 0 ىأ  نيتأي #8 مولاش رسثت ةاشملا رتاش ا أدبو ريسلاةرثكىمقلوز هلا ليالاىلع ناك
 1 0 5 ع ِ
 0 رك 0 هناكف اننا ك3 كل | نؤدمعب 0 ل ب قع 0 لكم 8 3 لبالاةعاج

 تت
 5 ةصلخ مندا ر أدل

 1 1 1 1 1 دا | ل وَ ةرفغملاو هما 2 مهيأ عفانم 1 ماودهشيل 013 ىلاعت هلو 3ع اذن بيم هبال مها 1

 00 "2 6 ١

 داخل ندلا سعأ نم هنإ دل دو فاوولا سابع نبا لاقو ةراملا
 ءاان م اه ريع قدح وت / 9 1 كتنح ا 5

 0 ولاقثالا لمحت نء هيام عمامهلع يت + لّقشادقوةاكزلاكلاملابوأ موصلاو ةالصل اكسفنل ابءالتحالل تع رش ةدابعا | نالاذ

 لقت ا اذا لع رهام ىلع ةيبتجأ اوناللاودالوالا ةقرفو ن راطوالاو دالباا رده و نامت كم هراعقو ب امسالاعاخو لاو |

 ايا ”ىطاش نم ج رخاذاءرملااذكفهداز ندالا لك أبال و هداتع لعالا اف لكش ال ةيدابلا ل داذا جان ءاقبل راد ىلاع انفلا راد

 للا لك لعاان اك ر ( سرت لكل غو) مهلجرأ 1 اشم ( الاسؤاو اك اوتجي تح ( كونا 5 «رذدان ( سانلا»

 عقانم ةرح ًالاوايندلا عفانم ) مها عفانماو دهشيأ ( دم عل نضر !رط ( قع لكم ) ناجي ) ا ( هريغو

 ايندلاعف ةائموةدامعلاو .مدلبةرخآل

1 



0 
 5 درب نهولاق هناك لوانتم لك لوانتما كورتمدرب لوعفمو نافدارتم نالاح يطب 0

 لو ) ودعلا د 0 املاظ دصقلا

 0 مهقيذن ما رك ادهعسملان ع أ . . نودصيو ؛ رقع عباسلا ءز حال أورف 5 ؟ نسذلان رامريدقت

 وهذ امنذ هو بكترانم

5 1 3 

 مهارإل اناوبذاو)كلذك

 دار 55 وو تكلا 0

 ناكم مهارب ل اذاهح نيد

 عة راح اما 1|

 مردتو هداج اوةرامالددلا

 نائوطلا ماي |ءاعسل ىلا ثدبلا

 لءافءارج ةةوقاينم ناكو
 حرب هناكم مهاربا هللا
 ع

 ازاوم .تساكد (اكل]
 ع

 : مدقلادس اىلع 0 ع تدم را

 لوقال ةرسفملا ىع (ن أ)

 0و : رت كا ,دقملا

| 

 | مف 0 1 ةقالاو مانصالا

 موو و ىدم ءايلا
3 

 كد فويس ..1 0 اطال)

 دع نيهمتملاو نيءاقللا و)

 نيلصملا ( 6 مكرلاو)

 ع
 دان )دحاصف م

 | ننأو)دجاسو مارا
 كك لع ) 0 - تل 6 ا ذا

6 7 1 
 عيجو( ماب دع نم هقدن )

 نود كر
 6 ا < : 2-7 28

 لاش ودح ار ظىلادوعبال

 ع

 نت ةلئادبع ناش قب تاز

 | كو 0 2 ااوحا وب م دامالا

 أ ع 9

 ا هتلااط ن هيفدرب نموذديف

 هقد كل ارشيف 3 لتق داحلاب

 ملال عج ملأ بادعنم

 ءاآ ) (تينلاد 6 مياربالانب(مهاربال انا يذاوز دا هيلع ( هامش مر لاند نر دا ىوؤيالو س١

 ) انه وادا ركنا نأ أ )ديلا انيحو أو دبا مسلال ا مح ىلعتيبلامهاربا ىنيفهلامح ىلع تفتوةباعسا مارحلا
 ا

 د و لكنمنادلبلاةلج نم تاولصلا لاهال(دووسلا مكرلاو) هيفنيي#لا(نيكءاقلاو)هلوح (نيفئاطال) ناثوالا نم ىدج م

 | ةالاكرطلا ب 0 هةلص ءاراخلا ةداعاب لوالا نم قالوا خل 9 |

 تببلاناكم مهاربالانأوبذاو نأ باوح ميلا بادعن مقل 5 مان ل فارتقاو

 5 6 فرظ 2 مد | لقو لَم هلءانلعحو هانيعذا رك ذاو ىا أ

 رلا ا نيئاقلاو نيفناطلل يب رهطو ايش كرمغتالنا 0 مدقاادسا ىلع هاننف هلو>ام |

 اص فو ةدابعا لح | نم ةئوشلا ن الان ددت ىتدم نوضتهنا ثح نماث اوبل ةرسفم نا © دوجحتلا|

 ادب نأ رادقالاو نان والا ند هى رهطتو ىل دابعب ك رمث" الكا كاذانلعف ىاى مما اي ةأو صوم ا

 ءنءالاقو رجم عطق و ديص لتق ن 026 د1 تاو وطعم 0 ”ىش باكتراوأ مار م عامر لا ٍ

 د١ تيبلاي نوفوطي نيذلا ىأ * نيفئاطلل# ,اذقالاوناثالاو كرسثلانمىأ |

 وحةلالدفوذحمن رارخو ةرخ الاف (ملأ باذ_عنمدقدن ) دصقا نع

 الاع 0و نب مر ؛ #9 دصقلان *بع ل ارسم للة 0

5 

 2 و اهامرا نر دل 22 وكلا ما مانأ ندعطا اوا ءائسلا ىلا تيبااعفرل / أقدم

31 

 0 دحاو لكزاىلع و نءربع هلعاو همق ىلصي 0

00 

 جوج دس مم 2 د لولا 1[ نا د 0 ا حج دع

 2 00 ماشهو صقحو مفانأر يد وءامل ايل شب 2 رقوتءعج ادقو هال

 ريشااوهديف داملال | لبق مظلاىلا ليعى أ« خلقي دامحلاب 9: ماركا ديحسملا يف ىأ

6 
 م>دوه لبقو مداخل مك ىد ليفوألوت نم هنع امهنمن 8 . و لل أ رم

 ا :عاشض ذتاك هكع ت 1ك ”امسلا فءاضتدها لاقو كيال النه هم ف اظتو ًاكيتشالن 5 هيف لتقت ناوه

 5 هللا لص هللا لوسر ناةيمأ ني ىل 5 ىورامل ماد 0 اهطلا راكتح الق وق تانسحلا

 دوعسم ْن هللا دبع اتو دوأ ادوءادحر 0-5 فداحلا م ر1 ىف ماعط ١ار 5ك ١ لاق

 7 ةئيطع مهالحر ناوللاق 0 6 ملا باذعن فقد 00 َِط داحلاب هبف 0-3 ا و
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 مجبر نورفاكلاو نونمملاامببدارملا زاب سكعولو ىنملا لءالج هكاووصتخا و

|| 

 0 7 17 92 5 ع 5 . 2 5 0

 رسق نعىورف نيمصخ ا نيدهىاوفلتخاوءىم اوهنبدىفاولداحى أ ه# ممرىف اومصتح

 معو هإ-ر تءطقدقو هءاحص أعمل ةدربع المح |وهماع اففذف ةيتعلع امهفاساب ىلعو ا

 ةةرلوأ رانلا تلاقف رانلاو ةنحلا تدع لسا هيلع هللا ىلص ىنلا لاو لأق ةرئره

 عي 1 ( سثععباسلاءزجلا )

 ةاوهتلاب ق حا نحندوبلا لاقفنونمؤملاودوبما |تعحك هاذ ليقوهتافصو 9 0

 و مكسو دم امم هللاب قحا 1 وقول لاكو ل لبق انمداو اياتك ركتم

 ةلرف انسخ هن متر فك مث انيبو امءاتك نوفرعت متئاو باتكنه هللالزنا

 ا عرف اوصتخإ ناوصخ ناذهةيآلا هذهزنا امسق مق. رذابأ تعمس لاقةدابع نبا
 تدل ولاوةعسراناةبيشوةيتعوث ركان ةد 50 اممع و ىللعو# رج ردن موي ءاوزرب ب ذلا

 حج 00 دمرت تعم ل لاق ت بلاط ىبأ نب ىلعن ,ء(> خلني نرمي قءاحر ا

 5 ا!تنيذلا مهلاق م. رىفاوهصتخان ا[ فخ نادهتلزت مفةدابع نب ١ سدقلاةةمايقا امون

 أ نءاو ة ةعس رب ةينعو ةعينر نب هةر -5ثو ثرحلان ةديبعو ةزجو ىلع ردن موب

 0 3 كرنب ةييشو ةعسرنب ةينع ردن موب جرت قوما نع دج لاق ةيتعن دلاولا

 لو فوع ةثالث راضنالا نمةئف ملا جرف ةزراملاىلا اوعدو ةيتعنب ديلولادبخأ

 الا طهر اولاق مثنأ ره اولاقف ةحاورنب هللادعو ءاو ع امه اوت را انبا

 لاقفانوق م انءافك اانيلا جراداب سداتم ىدانمث مارك ءافكأ اويسننا نيحاولاقف

 ' ارت ارسافكأو ماا مهسقنا اوركسق مث 1 5 ارت بلاط

 رن :نا لهعإ إف 0 0 هلأ لعزرابو كم ا نجح زرابو 3 كم .ةعموقلا 3200

 ا كف هبحاص ت ا ١" [رهاللكم نات رضخامهتدب ةيتعوةدسع فلتحاو ديلولا ىلعوةسش

 :لاق هللا لوسراي ادهش تسلل لاق عسوديلع هتلاىلص هللا لوسر ىلا هياونأ 5000

 لوش ثرح هئم لاقاع ا دحلأبا علابح فاط وأ ناكول ةديسعلاقف

 1 لئالخلاو اًنانأ نع لهزنو « هلوحعر 59

 0 ان باتكلا لهألاق باتكلا لهأو نيلسملا ىف ةياآلا تلزن سابعنبا لاو

 دجم انيش انمآ هللاب قحأن من نولسملا لاقو ركيبن لبق انيبنواباتك كتم مدقأو هللاب

 'اااساتلو ا نوفرعت منأو باتك نم الر ىَ در هللا

 انك 2( ق ) رانلاو ةنملا نامصخلا ليقو مصخ رافكلاو مصخ نونمؤملاف

 د ةلم ع نه كورت ةأاكلاو نونمهو 31 مده علقو مم د3 , ىف مهتموصخح هدي 1

 ةطودسو سانا هيل ىنلخدنال نان ةنللا تلاقو نارمملاو نريكتلا

 ل ءاعأ نم لب مرأ 0 تتادتحلل ل هللال 2 مهلا ْنعو ةافدق دا

 اهو دخلو لكلو ىدايعن م ءاغنأ نم كد ب 0 ىبادعتنا اع رانلللاقو 0 ىدابع

 ١ اع ذاف دال
 م

 ع

 وزو ىلتك كلاذهف طق طق نسل هل 0 كراس هللاعضي يح

 ا
 اهي

 اة
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 فش هةهأ 0 ا ىرقو» ها 0 5 1

 شكلا رح لا رايتعابو لما اههدحأ رابتعاب هدانساو هيموهقم نم دخلا

 هيلعلدفوذحم هريخ أدتبموأ مهلا دنسملاىنملا صوصخ ىلع لدي ريثكلا صن
 اط دويع- سانا! نمريثكهادحعسو ىأر مشم لءفلعاذوأ باوثلاهإ قح وحند

 لواللاريركتريثكو لعجينا زوحيوةعاطلا نءهئاباومرفكب © باذعلاهماع قح ريثكو)

 لاقكالذلو 9 ناوصتخم ع ا ا ناصخ ناذهيةناهالاو ماركالازم

 6 داحعسمو عشاخ ىل كو هلل عيطم وهو الاداج قماه هناؤ ةعامطلا اهدووم ىندهىل

 ةلباق تن اكمل ماسحالا 5 350 هلالهأ بهذم اذهو جفلا : ةيشاخاب م

 ناالا لكلا قف اماع ناكناو ترك ذ ىذلا ىندملاتلق ةدئاذ زيغنم اصضخل
 | درتم هنكا هتان ادحاس ناكناواذهف رهاظاا ىف“ دوسلا كرتو ربكتو درع مهل

 ريثك هادو ضرالاىف نمو تاوعلاىف نم دححسمللو ةيأآلا ىنممىلقو

 نم هرم ريثكو لاقإف سانلا هيف لخديف موعاخفا صر ,الاى ندو تاووسلا ىف نمد

 سانلا ا 'انيبف نودحم-١ ساناا لكنا مهوال مدقتام ىلع رصتقاوا تلقسانل

 رمل 9 ه6 باذعل اد اع قحريثكو# 6 لاق نيذلا مهو ضع نوداعوط نود :

 دوسل ا نم مهعانتماو م 2 تاوعشلا| مهكرت و ٍِض 30 باذعلا مهيلع ف

 هم را ذاق هللا هد ع نمىأ #* مهر كم نمدلاف 3 هللا ٠ نءنمد و 00 لحو ع هرم ااظدبل

 ءاكدم ند ةواقألاب كيمو 0 ند ةداعسلاب هللامرأ كك ىأ ءاشيام لعش هللانا 2/

 باقعلا و باوثلاب 000 هل نا وهلاو مار ول هع ىذلاوه ل 100

 0 صد 0-0

 وأ اموال ع لوما نا 0 ”ىراقتل نسف نار لأ دوم متازع ند جروعشلا َ

 نامصخ نادم 0 لح و لعدلو# 3 امو مع

 | دحاولا ظفالا لاعا زوجنا !هيلع فطع 4 سانلا نم ريثكو قف نينكاسلانيب مْ

 :١ اقوصومد ماعلا ىنعملاب نيدحاسأ ا ىلع هب مط»ناو بادعلاب نيةوقحلا ريك غل

 ١ هلاك #3 ةداقلشلا هللا نم نمو ص هلعف رامكاب اقحو مضلاب قح ”ىرقو* هدعبأت

 | « ءاشيام لش هللانا © ماركالا ىنمع حتمي ”ىرقو ةداعسلاب همركي  مركف

 | عشألا رقالو الو م من ءامسلاىفام ليقو 0 اهلذلظ لو ا شالا كل د م 2

 هناباو هرفكحي بادعاا | هعلطم ىلا 6 نيك | تا ذخأتف هأنذؤيىّد فرصنمال مث بيعي نيد ادح

 (هتلانبي نمو )دوجحلا |

 1 لاك اه ءواطع 5 لا عانتما ريغ نم اهف ىلاعت هللا اهقلخ ىلا سار

 | ريثكو# و هاوقدلطس لب وأتلا اذه تاك راف :ةناود عوضخ لكىذلا دوعلاوهو ف

 | سانلانم ريثكىلا هدانساف مهلكس انلاىف ماعركد ىذلا ىنمملاب 5 ووعسلا ناف# سانا

 ١ صيصخملا لصح قرفلا اذهل ح الفاضي هرهاظبو هتان دحاسءهناف نسل 5 رهاظ

 |( تلف ناف هدا لاو ةعاطلا ىدعع ىاثلاو هد اشالا ىنءع لوالا دولا 0 ساناأ 0

 ماع بحو (باذعل هيلع /

 نوهقفتال نكلو لاا ىش نم ناو ىلاعت هللأ لاق ا ىلع فقال ام هباع لا انكلو هاد مح

 ه]هريحثو هلا 0 نم هيف ) جاد رو ثدحن ايف م ؟ةه 0 ريذةعواطم سل

 هتعواطملامبشت هلادوحمس ١

 لكىذلا فاكملا دوس

 ريثكو )هنود عوضخ

 هلدعو ىأ( سانلا نم

 5 ويم ساثلا ند رياك

 0و ةدابعو ةعاط

 نموءادتنالا ىلع عوق سح

 فود رتل او هلذدفص سانا

 هلوقديلعلدو نائموهو

 (باذعل ادلع قحريتكو) 1

 ع
 هيلع قدح مهذم ريثكو أ

 نه هلا ) ةواقشلاب |
 هللانا ) ةداعسلاب ( مركم

 مارك الا نم (ءاشيام لعش
 رهاظو كلذريغوةناهالاو

 اهلبق
 مهلوق ةازاعملا ىلع ضقت

 ل

 ملوع ايشأءاش نولوش مال

 لعش لوش وهو لعش |
 (نامصخ ناذه )ءاشيام |

 ريثكو) هللز و دعس الؤه

 ةنلا مهل تبحو(سانلا نم

 قءريثكو) نونمؤالامهو
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 نورثاكلاا,هورانلا بادع 1

 ةواقشلاب ( هللانمنم) |

 د اهسأاب )م ركم نم هلاك ) ١

 ةركتلابهللا ٠ نوم .نمولاشو

 هلا نا)ةفرمل امركم نمدلاف 1

 نمهقا ) ءاشرام لعش

 ني“ سلا نم نيد 000 كال 7 ةائتفركالرءواقعلا , ١



 ىدع هللاناو) تاححاو ( تانيبت تابا ) هذك نارقلا لزن !لازتالا كلذ لم و(هانثزن |كلدل و ) ظفيال بهدع

 لانا )انيبم كاذك هلزنأ ىده م هديزنو اونمآ نيذلا تشي وأ نونمؤم ميا اع نبذلا هب ىدم هللا نال

 ةلج ناردالا لبق(اوكر رش أنيذلاو -«# ؟5: 2 ع سوجاوىر 31 صنلاو (رمشع عباسلاءزجلا) نيئباصلا واوداه نيذلاو

 م ةيصيسع حب مي تعسج دع همست هس جدو صدع عع سعت دعم مم وهسه عيش

 اأو  تانيب تايآ هلك نآرقلانلزن 6 هانلزنا ل !ازنالا كلذ لثمو## كلذكو#

 امثوادتاده هدب رب نما# ىدهل | ىلع تيثوا هب ىلإ هللازالو # ىدهي هللازاو# ا

 هوحلاو ىراصنااو نيئباصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نذلانا # انيبم كلذك هلزتا
 0 1 1 1 5 1 08 7 ,' 5 32 "7 7 مك مه لصش هلل انا

 ممهنم قحاراهظاو مهنيب ةموكحلاب تقلا موب مهني ليسا اياز اوتارت كالا ا وة 6 ماشا
 لاف لك لغنات 2 احداعاو هلدعملا لي ا هلخ دب و هد ىقملي ءامالك ىزات ءأ زاوال طب 1| ءازج ميزاجيالفنك امالاو

 حا بَقأ سح هد مل ع 5 ديددش ىف لك لع هللازا ص دكأتلا ديزل ةاحا ىقرط 0

 ند رال دجادو ََن اطرشلل

 0 2 سس نوئاصلاو

 ضل "واق ىراصنلا
 م١

 َّق مهعمجالو اد_حاو

 0 5 ضرالاى نسهو تت اولا كن هل دوعسلا هللا نارتملأ# ناربذو د_دحاو نطوم

 ةداعو لقا اىلوا ميفادوخ ن مو هريدم 4 رظع ا ع هلدن ل ادب 1 هريب دن ندع لصش هللا نا اونمأ نذلا

 :ارفا «باودلاو ر ,مثناولابجلاو موجملاو رمقلاو سمثلاووإ# هلوقنوكف بدلغتلا ىلع | نا اديزذا لوقا ما
 و هللانأ ) معاق 5 هايأ

 زان الا كعب رظالاو عطقلا هنكعال هنالم فاق ليدسمل اع اذه رسدلو اظع ء قناع ملف ىأ لك ىلع 9 ( م 3

 ظفاح هن ملاع ( ديهش“ ىشن

 ناكءرم ىنعملاو ةفور عملا ءاوسلاءاىسلاب د ا.قو اظءغتم دساعلل لاق مدنكلو 0
 1 ل ل 5 3و م د ل د 0 قرض لك رظتيلف

 2 1 ع

 دهشابإء تملا( رثملا ) ديعو

 هللانأ)نايعلاماقمموش ادع

 ! 0 ]2[ ناد هلصأ نم هعطقلفدنع همطقل ءسمأى دكيودنس هتلارصنت نانأ
 1 ىذلا 2 ملا 0 هللا ىلص ى هل نع عطق مث سلا دل 2 لص( د بلطبلف

 ف 00 0 باعذا ىلع ردق وهو 0 ءاعسل |ىلا ا 00 ]د رظنالف

 ة ةدرازالاعف ظغلانع رافكللر حز : هداف و ةلغأ ا 08 هلظعناكا ع كلذناك
 و

 تاومكلاىف ند هلدوس

 ,أم الاىلا مكر اع هللا ىلص ىنلا مهاعد 1 نافطءو دا م موقىفتازن 2 الانا عوز ْ

 سمثلاو ضواللاق د

 الرد رصمالن أ 0 عسننا كال | ولاَقِف ةقلاع دوبلانيبو مهني ناكو
 0 تاق ١ لابجلاو موجلاو رمتلاو
 را ها رصنلا لقو ا 1 2 الو دويملا نيبو انني ةقلاعأ عطقنتف 6 سحأ لك باودلاو رمقلاو

 ره دوا عرد هكا هباغ ء غلاف ة ةرح لاو امدلاف هللادقزر“ ْن انا ن . ا ناكن م 5 الا ىعمو لي (كلذكو) 2

 ا هللا هرصن ىلر صن ند برعلالوش اقوزصح هلعحال كلذناف قانتخالا ليريحاناز 1(تارآ ءانلؤنأ (

 3 دبس هللاناو تانيب تأ نآرقلا قع 3 هانل زنأأ كلذكو 8 3 هللا ا لالحلاب (تاني) تاي

 4 0 نيذلاو سوخأو ىراصنالاو نيئيا اصلا و اودا هه نيذلاو اونمآ نيذلانا (ىدبهللا ناَو) ماركلاو

 ادع وهو نيطابشلل ة هةيسوحو دعم هللدحاو 3 هس نابدالال مق ن انوالا ةالمع علل 1 ) اي نم )هندىل !ادشر 1

 لصف ليقو 43 ةمامقلا موب 0 مهني م ك2 ىأ 4 6# مهند ل اصش هللأن نا ف مالسالا نيذلان ,ا) كل ذإ اله أن اكنم

 َق مهعملالو تو اشنريعي اد>اوءاز>ح مزاحم اذا عج نك امالاو لاوحالاق 0 تا

 1 الو مهم دحاو لك هقعسي اع ملاع هناىأ 3 هك ىف لكل هللانا 2 دحاو نيذلاو : 0 رملاو ل
 9 . 1 هش ١ وم(
 هر ريسف ف هب الاوده ىعم ىلع مالكلا طسب مدد دقو فيحال و إظ لصفلا كلذ أ مدل 2 ا

 3 © ع ع ا 1 راكاأمس ا 5-7

 0 ' هللانأ ه كبلقرت ملأ قو امتلأ ىأ « رتملأ # لجونع هلوق  ةرقبلا | © 000 صل
 4 أ ىر هكا * نه 2

 (باودلاو معاذ لاكإو ِعلاو اك سعشلاو ضرالا 0 م | : م 8

 ص 6 -_ - 595 -_ ال ىر ايفا ىني(ىراشلا ا

 | 1 نأ ) ترملا3 سثم(اوكرش أ نذلاو 9 ناريتلاو نقع اة دع( سوحناو) بقاءلاوديسلان رار
 ّ 5 رقلاؤدابربخت لأ( !ان(ديهش) هلا 1 مهفالتخا نم 1 !عمللا 0 اا م .)ىضش(لصف

 :  تاودلاور مقلاو لات .آاومومعلاو رع رقلاون .يشلاو وز قفلت نمي( صر 0 نموزق ا نم(تاو و. !| ىق نمل رس



 هرضيالامدهللا نود نهوعدب وعدن لاق هناكو عدن رركد بحاصملا(ريشعلا سئل و ) بح اصلا ضان اىأ ( ىلوملا 1 أ

 ىر# تانح تاحلاصلااولعو اونمأ نيذلا لدي هللانا)اهيفش هنوك 0 لاقمث هعفنبالا

 نلنأندظي ناكزم ) فرخ ىلع هللادبع نالال لاحلكب هتلادبع ندعو اذه( ددربام لعش هللانا رابنألا]
 (ببسب هدهيلف) كلذريغ هيداعأ نم نظف ةرخ الاواسدلا ىف هلو رس هنناا تملا ( هرج الاوت ا

 قتلا نالاعطق قانتخالا |؛ 7 !ةروس م ىع ودي قنتعل مث كا 0 ىلا (ءابسلا يف
3 

 1 هللا ناو ب د ا هي ريشملا 7-5 1 6ىوملاو د 1 م نم رق وألل

 ة«ددربام لعشهللانا رامتالاا تح نم ىرجحن تانج تاحلاصلااواعواونمآ نيذلالدللا
 0 هللا هنو ناني َن و امال راما رشا باقعولاصلادحوملاةبا 8

 هدر را ن رس هس عطقم _

 ىاشو ىرصب ماللارسكبو

 0 !ناهدب لغرام )

 هظدغي ىذلا أ / طظيغيام
 0 ع
 هظيع ىأ ةيرد_صماموأ

 ةرد آلاو امدلاف و هلوسر ا هللانا 00 راصت جاهنق مالك :ةر> ”آلاو اند اق

 ناريوكل او فروئااؤعلاب دا رمال و هظيع نم هعئوتو كلذ فااخ نعل 0 ند

 لكلعفب ناب هعز رو هظع ةلازاىؤ س2- ل هي عطقيا مث ائسأ| كا سس ددع“ ١

 قنتخااذا عطقنم قنتضفهتيب ءاعسىلا البح 0-0 اعزج غلابملا واابضع تمل
 هدنادسفن قر روصماف ىنعملاو 1

 ردن تهد له كلذلءفنا

 أ ةفاسملا هن عطقيا مث اي املا املا ذلمح ددولت 0 كد راح سدد ةسفن 0 نتا ن را
3 

 ا ا نتا ورعوناو ا هوء«هقزر ل |.صتو وأ هرصن مندف دهن من اع أ -

 ١ مام“و كلذ هلعف «6 هدبك نبهدي له هسفن ف روصتناف 0« رظنيلفؤ مالا |رسكب اطقمل

 م م هظ.ف 2 ىذلاوأ هلم 5 هو ظخرامؤ# هب هلع ردّشام ىهت هيل امك لوالالا 1ع

 نيكرشملا لع مهظيعةدشو مهلا 5 ةسالا هلا سعت اوأطيتسا نالازد موقىفتازن اقو

 ىعمو هظيغي ىذلا هللا

 ليس ىلع اددكحهإءف 1

 هيدكي مل هنال ءازهتسالا

 هسفن هيداكاعا هدوسع

 سدلامالاهد قسلذارملاو

 0 2 / ل 0
 ىنكيكلذو ررضلا بيساو داع نكلوا يسن أي عفنالو رست الاما لشو هندايعريخى

 | وهو عفنبالو رضيال اداج دبع ثيحرفاكلاهفس ىلاعتهللانا ليقو ايا اررمغلا ةفاضاف
 نيكل دس هشوس روق

 (ريشعلا سبا و ) برلا(ىلوملا ١ نب

 00 حاملاو ليلذتا ١

 اياد مهو اسؤرلاىف ةي ألا لبقو و عفشتسي نيح ه.مفتهنا هلالضو هلهج 7

 ىلا هللازنا لوقلا اد هذحو اوعفمو اورضينا مهنه مصامنال م علا نوعزف

 زوك كلان وك ىهش ةه| دهو عفنتالو رضتالا ناثوالانا ىلوالا ةباكلا#

 مهنا تدثف ضقانتلا ءزل نات 00 هدهىف روك ذملا ناكولف اعفانا راض

 لحوزع " 0 اعملا بحاصملاو دهمان ا هي ريشعلا سئبلو لولا شبل

 لع ةرعضم هددا.ءتناكنم هاوت لل ع 3 ٌقرلا

 نأ زوهدو.عملا ستيل هدناع ١

 ( اونمأ نانا قدح للا 1 هللاناأ ر الاداب ىرحن تانخ صلاأ 5 و نيذلا لحد هللا نا ف 5 0 ل 2 تاللاصلا واع اوما 0

 :1 لا ل 1 0 م 8 ناوهلان م هلرصعم 20 ةمار لا م ةتعاط لعأو 2اتل 0 دراي
 جا رهلا هنمأ أكل. ميد م

 نار 3 3 . هي ايندلا ىف م ءاعدتلا لصاة كفك ى 55 هن هللاو رصننن !نانطظي ناكنم هر !امتهاوق

 تاعءاطل|(تاحلاصلا اولعو) 1 هب ذك نر ”ماقتنالاو ةتد 2 ردع اعايةرذ 0 الافوىأ 1ك ةرخ رح لاو م قف هن دراهظاودت -اكءالعاب ى

 ادعت هلو 0-7 "
 ا دع 00 هو قام :خالا دعب 36 لاىا هك عاب امو 5-0 توعىد هد ا هتي فقس قال
 (تانج) مرنيبومميباهش ب ءاعسلا ىلا ول لب 2 ىأ# ببسب ددولفو»

 ) ام2 نمىرح ) نيتاحب

 ون لظخ تاما حو فع. دصىأ هديك ن راظن كد له رك اف امد د2 توخ 3 عطقنم تح ليلا انك اسمواهراجتا ت< نم |

 ع

 رصنمال نا فاخاولاق نيحا ضي را ةداعسلا وّتواقشلا نم ل لمش هتلانا 0 جحا راهن (رامنال

 ميسو هيلع هللا ىلص ادم ىنمي (هللاءرمصنم نان 1 ) يسلم ( نظرنا[ در ةدوملا ني ءاننه ناك امس هدفايندلا آل

 0 مث ) هتيءامسىلا ( ءامسلاىلا) لي ( بيسب) طيريلف ( ددعلف) ةحملاورذعلاب(: ةرخ ًالاوامندلا ىف )تبل

 ديو سوهيلعهللا لص د ىف هظرغ (ظيخيام) هقانتخا (هديكن بهذي له)دسفن ىف ركفتياف(رظنيل
 .حطب ريلفءامملا ىلا بيسب ىدهلف باوثلاب ةرخآلاو قزرلابامن دلا ىف هللا هرصنب نأ ١
 هظيغ كيفي امدقانتخسا هديك ن يهدد لاه سلال

 ْنظ ل ق2 هف لام

 طم لف عطقما ِ هب ذلك -] . اذ “ا
 ف )

 سلا د



 كلا ا (هب) رقتساو نكس ( نامطا ) هتشيعم قةعسو هعسج ىفةعص (ريخ هءاص أن اف) ابرطضم ىألاح
 000 ( ههحو لعبنا 1 2 هدسج ىفءالبورش (ةنف : هتاصأ ناو ) هتلادبف

 تازئاولاودهح و ىلع ءراطو ردالاو نامطاور رق ةمسشعو ر ظب را ناف راما نه فرط ىلع نوكي ىذلاك

 اموهلامرثكو ايو -امالغتأماتدلووايو ساره» هسرفتمعنو هندي عصاذا مهدح أ ناكونيرجاهم هنيدملا اومدق
 قالخ سمالا ناك ن 3 نآطاو -# ' 0 هلام دا هاش عياسلاعز آل 1) قيد تاخ و ذنم تدصأام لاق

 - وىلع باتا 8 هتباصا ناو هن نام ! ريخ هءاص !ناذ وع رالاورت رفظب س>اناف 0

 ةءارقهإل دةردقم دقو لاح
 ارق تدعو هندي 30 اذا مهدحا ناكو ةشدملا اومدق أ راعإ 3 5 تاز 1 اهناىور

 00 ا 00 ا رثكو ابوس الع ارا دا ايرسار هم ا 8 ا

 ىف نازسكاو ةرخ لاو

 ةرخآلا ىفوا,مق لتقل ابامتدلا

 ىأ (كلذ)رانلاىفدولخلاب

 رهاظلا ( نييملا نارسلا

 وعدي ) دح أ ىلع نال ىذلا
 هناف مصل | ىنعي (هللا نودن
 00 راادعب

 الامو ١ هدب عل ملن 3 ا(ءرضضيإ

 وهكلذ ( هلع نا(هعفن

 ىبأ نعو باقئاو ارشالاتيصااملاق .هفذاك ىمالاناكناو نأمطاو أ ريخالا اذه ىنيد
 لاقف ةتودتلع هللا ىلص ىنلاىلاف مد ااسالاب ا | انكم د .اصاق سا ايدوهين رأ درعس

 طوبحو هتعصع باهذب 5 ةرخ تح اوال رسسخ ف تازنف لاشالءالسالا 1 لاف ىناقا

 ا 00 ةيلعاقلا ىلع عد عفرلاو ولالا ىلإ !ءبصتلا انوعساحا ىر# ود ادن رالاب

 ؛ ا ةالدا هي نيملانارسلا 8 فودخ ربخ هن |ىلعو هنا رس ىلعاصر صم

 3 5 0 عفشال ودسفمل رضي ال اداج دبع هك هعفشالام وءرضي الامهللان , ود نهاوعدي ف ْ

 1 | رحنا 0 ا دعبيأ نمل 6 راعتسم دصقملا نع "علال اذاضلا |

 ىتعع هنأ ثدح م وعدل ةقلعم ماللا و ىلاعت هللا ىل | | امىل- .وتلاو ةعافشااؤهو هندانعإ

 :ىا لوقغ ئ رحم هلءارحا الوق» ةعقاول ولاة ىلع ةلخادوأ داقتعا عملوق عزت راو | ا

 01 نآلع ههاتصوأ هيدرارضتسا ىرب نيح نارصو ءاغدب كلذ رفاكلا | نءادعلال أ باوصلانع(دلالالضلا
 نم هلرع مرض نأ 5 وعدب)

 ىلاعتهنا لاك ثالاو(هعفن

 ا مانصالا نءمفنلا و رضضلا| ىنأ

 انهاهلا مي أودي ًالاوذه لق

 ًامطاوؤ# هتشدعم قةعسو 00 ا ناف #8 هيلق ن نود دكا

 اق قبو ةع> ىف ءالب ىأ# ةنتق د انيانأ وي را

 !نم هيلعناكىذلا هحولاىلا 5231008 و دنرا نى 3 ههحو ىلع بلقلا © |

 كلذو مهولا اده بهذ كلذ © رانلا ىف دواخلاو نءدلا باهذدي ةرخ الاو ل ُْى ناك ام ا .دلا قرسسخ اق 3 9 مهفاذا ىنمملاناباوجلاو اكدلامو همد قسالو ةهاركلاوزعلا ايندلا فرس ى 07 ةرخآلاو ايندلارسخ 8 |

 رفاكلا هفس ىلاعت هللازا

 ارض كلعالاداج كدعلا هناي

 لد

 هاصعنأا * هرضيالام هللا نود نم وعدن ِِه رهاا اىأ » نيرملا ناسخ اوه
 01 ع

 هكا

 02 3 ديعبلا لذاض ا وه كلذ #3 هديعو ا طاناى ءا 3 ةعفشالامو 0 دم علا

 اف ن1 هللا لاقدق تاق ناذ هعش ن 5 بر 3 رض ن اوعدب 4 دشرلاو ى 1 1 هعفش هنادقدقتع وهواعشنالو

 ادهلو وش ةماقلام و لاق 5
 ا نوعي لا هدهىقلاقو 0 هريضن الام هللان 3ود نم وعدل ىلوالا |

 و ولاا ذه بهذ عملا لصح اذا تلق امهندي عمجا فيكف 2 فانا دهو ةعش نم ىر.نيح خارم سوما

 3 ل : يفرقاءرض نا ةعافشلارثأ اي تو ناماوقو هتدابع كرت هرضيالىأ هرضيالام ىلوالا ةءآلاىف لاق ىلاعتهتلازا | | ىريالومانسالإ هرارضتسا

 5 (ههجو ىلع بلقتا):دغ(ةنتفدتاص أن او) هناساي [سو هيلع هللا ىلص دس ندم ىضذر :( هي نمط |) ةمعن (ريخ هداصأ ناف)

 اذارسمخاوه) نبغلا (كلذ) ةنلا باهذب(ةرخ ًالاو)!ماهذيايندلا نبغ (ايندلارسخ )هلابك رسثل !لوالا هني د ىلا جر

 نا( هعفنيالام و ) هد. ملنا(هرضيالامهتلانودنم )فال_حاونيدبعي (وعدن) ةرخآآلاو ايندلا باهذب نيبلا نيغلا

 نم لوش (هعفنن هان نو هند نارا كف ةالخ م عل (وعد)ىدهلاوّى ولان ع ء( دنعيلا ١ أطانا(لذاضااوهكلذ)



 الكا ءوجولاءذه دحانم ناسنالل املا ىحوىا (رينم باتكالو ) ةفرعملا ىلا ىدويهناللالدتسا أل

 هريغ رق لانش أ ىأ نيعلا فب هفطع 1 نسا نعو ءالدخو اريك هللاةعاط نع هقنع ايوال ىأ لاح (3

 مو هقذنو ) ردن مويلتقلاىأ ( ىزخاشدلا ف هل) هند: ( هللا لت ن2 ) ورعوأو ا
 ىأ(كادن تمدقاع كلذ ) ؟ جاةروس م١ نيرادلا بادع هينيإ ؟١41 خس هل عج ىا( ق ةيرطا ب

١) 
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 ١ ا با بد

 ا ا كادعو حل | لالدتسانم هلد:س الهنا ىلع رينم باتك الو ىددهالو ف هل هاوش ةلالدلا نم هيطين
 رع 1 0 ١ فطع مصيل ىرطفلاإءلامعلاب دارملاو نيدلقملا ىف اذهو نيداقملا ىف لوالاوأ سوو هك نم هلل ثتمالو ١

 اهنع ىنتكو بيدكللاو ديما ئلك ربكتلان 2 ةيانك فطعلا قلو رك وك هفطع ىنانؤق هم هيلع ناتكلار ىدهلا ا

2 
 ةسندنم 9 / 2 ا

 ىر ,ك «ه.افافحسا قلان 8 ايضا
 - ]| ةلآ دنلا ل 8 و هللا ليد 06-10 نعلضيل هفطمت عنامىأنيءلا م مح

 (ديسلامالظب سيل هللا نأو)

 تنذريغإ ن7 را لاف

 نكمملاىدهلان ع هضارع انا ىلعءايلا محب ساورو :ورغوب از رثك 17 كك لادلاة رع

 هاد ٌؤمهنا ثيح ند هناو لالضلا ىلا ىدهلان م جورخ لطايلا لادا ىلع لايقالاب ه 97

 ل 1 ا ع ةيقلاموب هقشذدو 00 ردن موب هءاصاام وهو 4 ىزخامدلاى هل #3 هل هل ض
 .٠ 01 ا ١ 1 > 5 8 تا -

 رث ذو هللانابو ىأ اع ىلع ١ ' ب لوقلاةداراوا بافتلالا لع هيكادب تمدقاع كلذ# رانااوهو قرحلاه#قيركأ
 ومو ع 4 3 .٠ .- 5 8 ١ . .١

 1 0 ا هللاناو# ىصاحملاو وكلام ةتقرتقاام سدسإ تيدعتلاو ىئرظا كلذ ةمامقا مو.هإ لاش

 0 مها ظفلب | نمسانا!نمو 2 ديبعلاةرثكل ةغاابملاو مهلاعا ىلع مهل زاعوه اعاو ه ديبعلامالظب سيل 0 »ع لغو ! د 5 57 4 1 4 5 3 .٠
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 8 م ااا 1 :
 4 6 4 ١ ل. 0 نولي "يب ىذلاك هف هل تار 0 ندلان م فرط ىلع كف ر>ىلع هللا: 3

 ريثكلاك هئانغتساو دو مي 5

 ديعي نم سانلا نمو ) 3 باتك الوىأ * رينم باتك الوؤ# داشرالو نارب هللا نم همم سيلعأ «ىدعالؤل
 2 (فرع لع هللا | ىعدب |اعاضرمم هربكتا ارتوعتم هقرعو هينح دال مث هقطع ا طك رو : هلهللا نم

 و د | تس ا ) هتلانيدنعىأ هللا ليبسنع لضيل وف اربكت قحللان . ديلا
 0 0 1 0 | مد هدنو ا , ةيقعو وهاربص ردبموب لتق هناوهؤو ناوهو باذعىأ

 ع

 مهند َّق بارطضاو قلق

 فاطعوهو هريغ بنطالو

 مالظب سيل هللانأو كادد تمدقاع : 88 كلذ هللاش ىأ * كلذ قيرحخلا باذع ةمانإ 1

 0 هدبعو 0 هحوىأ ىلع ىلا هللاو تبندربعل مج ذعبف ىأ 6 ديبع :

 انطون كس عال 2
 ؟ اا « فرح لع هللادبعي نم سا:||نهو ف لجوزع هلو # ىملاظ ريغوهو 1

 الو ) ةحالب (ىدهالو)
 لوهاعنييم (رينمباتك |

 هقتعايوال ( هفطعقان )

 ا ثاياآلا نع ان طر عم

 مه هدل_ح>ا أ ناكيف مويدأب نم 2-50 اهم ةمدملا ن نومد دش اوناك بأ سعال ا نم موقىف تن

 هلامرثكو امالغ هنأسما تدلوو ارهم هسرف ف ار. تيعنو همسج اري مصق ةنيدملا ا 1
 5 راجح هن أسما تداوو ضر هداضأ ناو ا .«طاواربذ هيفي ادقو دس لاق

 6 0 تالقنف ع نيدلا أذهىف تاخدذنم تيص املاك هلاملتو هسرفدل” لو

 !_سوهءلع هللا لص دردعح ءةانأو كش لعىأ فر> ىلع هللا دعي نم سائلا ند*و ىلاعت هللال زن 5 ةتقفااوه كلذر 3
6 

 لبس نعل ضيل)نآ رقلاو

 ١ هتعاطو هللا ن دنعدللا

 كاشال ليقف رقتسم ريعوه ىذلاطثا_هللاو 0 ليخ لكل قرد 8 رطوهو دل فردا ما

 : موكل لئماذهو ٠ نكملاو تايثلا 1 هدف لحد, 1 رن ال كفر ل !ءهللا دعي هنا ندلاو]

 ١ 1 سلا لع رك كلاب هللا اود_ءولو كرا 0 534 لعد مهيد ف با رطضاو قاقىلع

 د ياو لقو م اونوكيمل ءا رع ىلع يصل 8
52 

 ةبادع(ىزخايدلا ىف

 0 اريصردب مون ديالا 0 1
1 

17 

 ا
 نهو)مرجالب ,هذخأ اينا ًأ(د.بءالمالللظب سيل هللا نأو) ثردا نب رضنلا ن أش ىف انهه ىلا هللا ىف لدا نم سانلا نموهلوق : ل

 َُك رشلاىق كاد تاعاع (كادب تدفع :)اريصر ا (كلذ)ديدشلا باذعا!لاشوران فا قار 1

 ع 5 3 7 5 ع هم . هما 0 ها . - .٠
 نافطعو 30| -ت قفانم فالخلا ينآش ىف اللا هدهت از ةمع راظتناوك ثوذي ردح و ىلع فرح ىلع هللا يعي نم



 زاك امى العديفتس الكت ولع ناك امدعب ن :ر٠ايشإعي الكل ىأ )أ ذك م و ملعب الكا )أف ق رخغاو م رهلاىنعي

 35 تانلاكك رح ) علا 0 اعاجإ ذا مة كينبسا !ن 0 : ىرتو)لاقف ثعبلاىل ع رخآال ءأد ركذم

 نم تسبب و تفتت راد ناكث مح تاز تدفتتاو

 قحلاوه هللانأب )

 فيعاضت ىامعم ضرالا

 مكحلا اناس 0 كلذ

 0 وهواذب. لصاح

 هلاوزدودتولاتباثلاىأ قط

 رشثع عباسلاءزجلا ) ع

1 

 ا | ضرالاءامحأ ام (ىتوملاىحي

 رداق(ربدق“”ىش لكيلءهناو)

 بيرال ةينآةعاسلا نأو)
7 3 5 : 

 َّى ند توح هللاناو امو

 فاخمال ميكحدناىأ(ز وبقلا

 ةعاسلادعو دقو داعم لا

 ع

 كح بنا ديالق ثعبلاو

 هفصيف هنافص ىف ( هللاف
 ع . .٠

 ىلا ىف تاز هلوهام ريغب
 ىرورض (ءريغب ) لهدح

 ىقح( مسيالكل ) مرهلا
 دعب نم( اعدمب نم) لقعيال

 فرد ا ) لوالاهلع

 هرم ) ةدماهض رالا

 ءاملاا,ملع انلزنأ اذاف )ةتيم
 لاَشو تانلاب(تزنها

 ءالا 3 رمتاو ترش

 تال تخفتا (تبرو)

 ءالا تحرش" (تتلآو

 لكن*(خ*#:جوز لكنم)
 ةردقلا (كلذ)نسح نول

 ربغو كلذ 5 و

 !عنو اورقتتل

 يحا املالاو اها انحا ىلع 1

 ةيردق ىلع ةدهاثملا تلد 5 ءارخح 1ع لكلا )0 نا
 2 ْ من 5 ماتلا 3

 3 53 ةععاسلا ناو 0 اهلك ءامحا ىل 5 هر انسكا مزا تاودهالا صضه» ءاحا ىلع ا لد هل نمور دو

|! 

 أ
/ | 

 را دف أش لقمي الف هإ_ةع هءريغتسام ن ن.سلا نم غلب ى 41 2

 ا( قلكلاوههنان ب اول

 بكور (اهفسي رال) نام ا ريدق)ت وملاو

 رعالب (يعريغب) هباتكو هللا نيد ىف مصاخت (هتلا ىف لداجي نمسانلا

 -ادتم(كذإدبلا نءرظانال زاس سدح 00 2 -)فتد(عوز ل هادم |

 ءاو مدآ ىنب قاخح نم ا 21 5-1 00 زج ذل كلذ 1

 مهفلاةلتو لقمل فا 0 غطا انا ءالاهخكت د نطل "مرعي اليكل ©

 هنانسا ىف ناسنالا ىرتعياع ثعبلناكما ىلع نان لالدتساَدي ًالاودفرعامر كتبو هلعامىسنف

 ص رالاىرتو 98 هرئاظن ىلءردق كلذ ىلع ردق نم ناذةداض ملا لاوحالاو ةفاتخلارومالا نه

 «تذ ها ءاملااهيلع انلزنا اذان ادامر تراص اذا رانلا تدمهنم ةسباي ةتيمو#ةدماه |

 4 'جوز لكنمتتبناو كشر ىاكابز ىر ,ةو تخف اود تب رو تابن الاب ثك رحت

 ًاكروهظل ءاتك ف ىلاءتهتلااهرر 5" ةنلاو ةلالاد ةدهو ا ّر ناسح# عمل فت د لكم

 هل | ومو ةفلتع راوطاىف ناسنالا قاخ نم ركذام
 ىلا

 ةراشا ه# كلذ # ةدهاشم اهنوكو

 6 قااود هللا نايؤل# هرب ا وهو اهتوم دعب صر الاء امحاو ةداصتم لاودحا ىل ع

 1 ةهناو < ىتوملا يحي هناو وف ءايشالاق
 )0 ادق ىتلك لثع هناو 98 ةتملاضرالاو ةفطنلا

 هع 2 ىذلا 4 سقل ق تباثلادهنا بيسإ ّىل 0

1 
 «روبتلاؤ نمشي ناو## هعئذاط ومار الا ثا امدقم٠ نم ربغ* 3١ ناف 3 اهف بيب رال

 - ًالربر ىن 7 و اعريغب هللا ىف لداحينمس اناا ن *رهو 2 منا د اع

 1[ ذالد ذم # م يفلا ليلق لقءلا فرحة ثلا فيعنم هتيلوفط ل ٍ ل ناكاك

 زأاذذط يف تارنال ةسان ىأ 5 ةدماهضرالا ى و #9 ىل ماعت لاقف ثعبل ىلع

 كاذو تءفتر راىأ تيرو » تابئابشكرخأ 6 تأ 0 رطملا ىنعي 6 ءاملا امل )ا

 ضرالا ىلا فيضأو تينملا وهىلاعت هللانالزاعوه## تب اوف تابتلاب عفنرب ضرالانا

 "يكاوهو جيماوه مهبلاو ريضن نس فنص كر ىأ## مح جوز كر ة«اعسوت ا

 اقف بولطملاوهام امسلع بتر نيايادلانيذه رك" رك ذامل ىلاعتهللان امش لبا قرمثملا

 اقلاد ءايشالا هذهناو © قحلاوه هللانأب 8 اوملعتل كلذ انركذ ىأ كلذ 36 ىلاعت

 ء ءاشالا 0 داحنا هضم دعشس ملاذا كاع توملا ى م ها قف عنا صلا دوحومل 1ع

 ناككاذك ناكنم ىأ 4 نيا قمل 3 ىلعهناو © ه2 ت اوهالا ةداعا هئمدعدسإ فكف

 «رو.ةلاىفنم ثعبس هللاز نورا يرذل ةمنآ ةعاسلا ناو ف تانكمملا عب .ح ىلع ارداق

 اك واادس ثعلا 3 ق-ابماو افك شال ةدئاك ةعاسلان 00 | لئالدلاب ره ا

 )ترا نبرضنلا نمي © ععريتب هللا ف لداجمن "هم انلا٠ نمو 9: ىل ل 7 هلوق 2ع ق 0-6

 كسلو) ةايلا نم ( ىش لكل ءهنأو)روشنلا (فوألاي 1
 : باقعلاوءاّرجلل 00 ةلاىف ن ثعس هللانأو) 1

 محن هناو) ق للا ىههللاٌةداع



5 

 نيبن داو ةروصم ريغو غو ةروضموأ كلا ا 3 ريغو م ان ٍ

 ىرخااهلبق ةرم نوكتلاو داسفلاوريغتلالبقامناوانةمكحو انئردق جردتلا اذهب #
 نا ىلا ءاعالوءفملا فدحو ايناث كلذىلع ردق الوا هريوصتو هريبغت ىلع ردقنم

 «ءاقن امماحر الاف رقنو 9 لقعلا هد طنحالام هتمكح وهتردق نم اهني هذه
 رخآ ءاصقاو رهشا ةئس دعب هانداو عضولاتقو وه * مس لجا ىلا 5

 ناك نين يلع افطع 7 الفط ركع حرت مش * دوت اذكو بصنلاب رقنو ”ىرقو# نينس عل عبرا

 الفطو هتببص اذا ءاملاتررقنه رقنوءاملاب رشو ايصنواءفرءايلابا رقو» تيكن

 مث ردصم لصالاف هنالوأ سنجلا ىلع ةلالدلاوأ دحاو لكل يوأتىلع تب ,رجا لع اح
 رولا ةدع ايف أك ةيعن عج . منالاك ةدش عج لقملاو ةوقلاف مكلاك هي« ىدشا اوغابت
 مكمو 3 0 هللاهافوتىأ ىفوت ”ىرقو» هلقوا دشالا غولب دنع 7 ىو نهم مو

 ميلا نوكسب ”ىرقو« فركلاو مرهلا وهو 6# رمءلالذرا ىلا درب ْن

 نع ىورواهلك لاوحالا ا

 ا-هفذق قاع ريعلاق ناف قل ريع وأ ةقلع برى لاق و نك أ مجرلاف

 امذيعسعأ قغأ نأ مأركذأ سر ىأ كلملالاق ةقلع لاقناو ةمسن نكتملو امد جرلا

 اهفدح كناذ ب ا 1 لحالا

 هتف_صرخأ ىلع 1 هعمل 0 |يوعسنيف باتكلامأىف اهروعف بهدف كلذلك

 اتكلا مأ ىلا بهذأ هللاقيف توع ضرأ ى

 قداضلاوهو"اسو هب كن 1 هللا ىلص هللودسر , ايد لاق ةهئع نيه تلا ىف ءاح رأت ْ

 كلذ لذ ةقلع نوكيمت هللا نير ا نطبق عمج كدحأ قاخنا قود

 هني نوكيام ةنلانهأ لمع ليحل ؟دحأ نا هريغفلاال ىذا وو حورلا هيف عفنيمث

 لمعيل مد ناو اهل ديف نارا لآ لعب ليعتف ناتكلا ةللغ قت عارذالا امو

 كرش و اكو اردت 6 رك نيبنا ف ىلاعت هلوقو ه6 اهلخ دف نا له
 0 مكلنيبنل لبق و ةداعالا ىلع هتردق ىلع قلخلا ءاداىفهنردش اولدتستلو مكقلخ

 وه ةقلخا ىلا ةغضملا ريغتنأ مكلنيينل ليقو ةدابعلاىف هبلا نوجاتتامو نورذتامو
 ةداعالا نع ازحاع نوك تقع ايكشالا 2 ىلع رداقااناف راتؤلا لعافلا راتخا

 تقوىأ 4 ىمعسم ل_جأىلا ف هحمالو هطقستالىأ  ءاشنام 0 رقو#

 مكتاهمأ نوطبن 9 ل ولا تقوىأ 6 مك ١ ح ردن مث 0 قاكلا مان مرلا

 اوغلبتا مث فه سنجل ىلع ةلالدلا ضرغا نال لفضل ءاو اراغصىأ # الفط ©

 1 مو ربكلا غواب لبقىأ فوت نممك 3 هو زب ريل او لعتلاو ةوقثا تامل '

 فرخلاو مرهلاىأ « رمت الذرأ ىلادريما

5 * 

 ا اوءلمو او و وأشنواودإوب ىت> "مهر رشوةر ردقلا نيس نيضر 0 احردم لع

 ةتروتما اذا ةقفطن ١١ نا لاق 0 دوعسمن أن 32 ةمقلع

 | ديعسوأ قشو هلعو هلجأو هقزر بتكي اكلم هللا ثعبب مث كلذ لثم ةغضم نوكيت

 : ١١ لمعي لمعيف باتكلا هيلع قسيف عارذالا اهيبو هني نوكيام ىتح رانلا ل هأ

 ناو انتيكحو انتردق لاك ( عاةروس ) جردتلا اذهب ه4 45 - ( كل نيبل) ةقخملا ةقاخ نمو
 رشدلا قاخ ىلع ردق نم

 ةفطن مثالوأ بارت نم
 بارتلانيب ةيسانمالو اينان

 ةقلخل لذع ناردقو ءانأو
 7 كل كتم ةتلغلاوةقاَع
 هاد امةداعاىلع ردق اماظع

 ريع دنع ممرأا )ع رّشو (

 فاو كعب فن 1اس الدنا

 ماحرالا ف) تبثث نحن ىأ
 لحأ ىلآإ) هتوبش ( ءاشنام

 ةدالولاتقو ىأ ( ىمس
 هتطقسأ هتوبئاشنملامو

 3 (مكحر خت مث) ءاحرالا

 ديرأ و لاح (الفط) جرلا
 1 عم | اذلف سنحلاهد

 دحاو لكج رن مثهيديرأ

 ا ) الفط مكم
 ( د وغابت 0

 وهو مكتوقو م <1تءلاك 1

 اللا 0 لافلا نم

 مكنمو ) د>اواهل لمعتسا

 دشالا غولب دنع( ىفوت نم
 نم مكنم و )هدعب وأهلبق 5

 ١" ا( رمفل| لذ أ ىلادرت

 (ماح رالاىفرقنو) كقلخءدب
 كرتن لاش و طقس للان «٠ م

 داولا نم(ءاشنام) ماحرالا ىف
 تقورلا(ىتس لجأ لا ١

 09 ©” ) روه-كلانم ا
 ماحرالا نم ) مكحر خت

 مككرتن(م) ارا :(الفط)
 نان ند (عدشأ اوكلتنا)
 5 نيثالثلا 5 هندسة رشع

 دعب لوالا هلاح ىلا (نسشلا ذر 06 6 8 مكنمو) غو وابا ( عب "ال اخ و 8 (قوت 7



 06 0 7) هتفصدعب امزالدب سع ىلءفقالو ريشلا ىف رسم تاع ( د سهناطمش 0006 و ) ىوهلإت

 ال ءاوسنع ( هلضب )ناطيشلاناذ (هناف) ناطشل هلا عيتىأدعبت( هالوت نه) تك لعاؤوهو ناشلاو سالان ا

 ارك ناك نم نالاةوىل !ءوب ا ديلعد روديك 9-5 ركم ناو فطعلل هناذ ىفءاقلا جاحزلا لاقرانل ا(ريمسلا باذعملادددعو)

 ا نوكيدك الاو فطدا!ولاتهاضي هنأ سالاذر ,دقتلاو ًادتملاربخ ىلع ل دءافلافىذلا ىنعع ناكناو ط * ا از نك

 شل 6 رانلا نب حل "ام ا 1 لداص|/ رقع كد د !ناطيشلااىل كك تا

 اوت ال وت نم هنا# ناطشلا ىلع 1 0 ىرمل اهلص او داسفال 0 ا

 ل هنالءالو> نم لالضا هيلع بكى مملاو هلباوجو أ نا ربخ © هلضي هنانؤل# ناشال ليزف مبا فمن هادم
 ىرقو ٠ مالكلا ماع دعب نوكيمناة فطملا لعالداضو ؛هناهناشف رب دقت ىلع مجفناب 2 0 رم

 ىف من هدهيو #8 هانعم بتكلا نيمضتو 1لودلا راضاو أت وتكملاةياكح لعن ولا و كلاب ءادتبالاو متكدقو رك

 #ثعبلان نمير مثكنا ا فهلا يداوم للك الا در نازح ||  بدس نمل وعام 9
 ١ :ىاورظنان ىأ# ؟انقلخاناة لف بلطاك كير رهاب ثعبلا نم ه1 ول وهواذهالاثعبلا مراكتا
 هنوكح ىتلاةيدغالاو هنممدآ ق واخذ “6 بارت و نم# ع افا مكسر حزب هناذ م 0 اما ىلا ةروريص

 اءاح مدلان م ةعطق هك ةقلع نم مث بصلاوهو فطنلان رم ىه يك ةفطت نم م مث ىنملاو# ١ آم ابأ ى |( م انقلخ اناف)

 1 وة ةناع ريغو ةقلخعإإ» عضءامردق ل اد الا ىف ىهو ملا مةعطق #« ةغضم ند منوه | نمز مهاَخ (مئبازتزم)

 ال ع د دي يع ا ىأ ( ةقلع نم مث ةفطن

3 
14 
1 
1 

 نم ءابحاو ثعبلا رك ناكو نيلوالا 5 5ك هلأ تا ةكئالملا لوق

 | انيتلاعأ ديس: ناطيش لك إف 0 ٍي ريغب هللا قف هلادح ىف ,ىأ 2 و 8#« ابارت

 عدا | ةارفعلا ءاكسوب 0 موا و ملا هر ناهحو هيقورسشلا ىف

 3 2 5 أ هلع كبك هدوتحو سي سلب أ 3 ىناثلاو ر رفكلا ىلا مهنودن م

 | هسيول ناطبتلا نم 46 هناذ لذ هعبتا ىأ # ءالوتنم هنأ © نا اطل 2

 ءامانع رحز ةيآلاؤو © ريعسلا ادع ىلآ هب.درمو قم ةنخلا قب رط نع هالون نم

 ًّْ ة ثعللا 6ك ا را مث لالضوؤف وهفدت 5 لبشن 5 2 1 ىئمملاو 071 0

 0 ها م ةنو له عجم

 -اناف ف ت ولاد عام كح ملا نم تا هده تكا سلا أي 3 0 م
 ْن هلل رذ نعي # ةفطن نم مث قف لسنلا لصا وهىذلا مدآ ع ابا ىنعي كارت نم 0 . 0 «٠ هه كل 00 2

 امدربب ؟ ةفطتلانأ كلذو طظدغدماح مد نم ىأ ةقلع نهمث 8 ليلقلا ءاملا انو ا

 | ةةحدعو ةقلخ ف ضخام ردق ةليلق ىهو ©« ةغضمنممث 9 اظيلغ |

 0 طقةلاوهوتةر روصم ريع و5 روصم لقو هلكنا ةمان 00 ْ

5 

 | مق 5' !![نيو 0 هاوس هناكف طقسلا ةتاحاربع ءو هقول ةأرملا هلى ان ىذلادل ولا

 مب ل قاثلامسقلاو طبطعلاو 0 اوملاو ةروصل امان اههردأ نعمل

 نم 6 3( ةدهاح مد ةعطق

 8 رباعص ا أ 6 هءضم

 ريعوة هلع ١ 0 اه رك

 ةاوسملا ةقلختا ( ةفلتعم

 بىسااوذافعلاو الا

 قلح لحو ص هللاناك

2 
1 

 ا

 ىلع وهام اهو بوتقلا

 كلذ عبتبف كلذ سكع

 نءانلا تاوافو تاافتلا

 مهيأ وطو مه هروصو 0 مهةلخ ىف

3 

 ىلا لاح ن ||

 ا هرهماخو مهرصقو
 , 8 ,م م انلقن اعاو

 لاود الا 2نمنأ)ز راطمشلا العر شن ملعدتك نيم ”ادياطشق رقث(دب ع ناط.ش ل ِ اك )يطب( عبو د )نامالوةحالو

 رانا )دوقو ولا باذع 0 0 املا بانعلا ) ءوع ءدب( هند و ) ىدهل ا نع(هلضيمن 7: دعاطأ 6 الون

 ه ىلع دغاي سيلك ءانحا نا 5 ءدىف او رفق توملادعب ( ثعبلا نم )كشىف (بيرىف مكَنا)ةكف لهأ
 م 5-2

 طلاب طي مد ند( ةقلع نم 6 ةقطن نم ”كلذدع ا َ انةلح 0 تار 5 ند عمد دأو ءدأ ند ) 01 5 انةلخان اذ (

 فو

 ا 2 هو تاخر مأ ءقاح (ةقاغ) دق ةقلعلا دعب ى رط مح نه م (ب ةذضمنم



 ماطفريغلاهدلو نع 2 رمل لم نسللاو ع ةماثع لك 6 ( لسع لدتا هناهشم

 يرش ىلانلا | رطل ا كي 3 تاد لك عشار إل ةيرد

 ةلؤلز را نالهعج 5 رئاو هعا ايلا للناو ا ىلع هرب و لعافلا ب انهم كان هنا ىلع هع دق

 نسحلالاق اه 35 لع ا لكمويلاكلذلوهن 0 لمست ىأ ١ اهل لع تال حم 7

 رثو © هي هش هي داب رب كي اولادي بيشي أن: اض ًاوقتاةنتتس عاليه

 نه مهقهر رام نكل و قيقعل ا ىلع 3 ىراكشت مهامو ِظ هيام 3 ىراكس س /

 لوقف مدا ةمايلامون 0 ىلا و هاجت هللال وش 0 0 هع 1ع هللا ىلص هللال وسر 0 ||

 ع

3 
0 

1 . 
 هعستو 5 لأ لكل لاق را ١١" ثمامو تر لاو راثاا ثعإ كتبرذ نم جرح ١

 مهامو ىر كس سانخلا ىراو ديلولا بيشيو اهلج لم ماو عضتذئنيُخ نوع : 1

 د مههو>و تريغت ىتح سانلا ىلع كلذ قشف ديدش ا ىراك

 جوحأي نم 5 _ وو هيلع هللا ىلص هللالوسر ,لاقف ل - نلا كِِذاسأ هلال وسر رابا ولاق

 ةقرلاك ةياؤر ىف قو دوسالا رود 6-2 5 ءاضينلا رعاك ضرالا ناودلا ب -

 ةنحلا لذ 5 ل لاق مث انريكف ةنملا ع م اونوكتنأ وحرال و راخلا عارذ

 20 ,اعأر قت اويل قا لم تان احااوثعف

 ء جورسلا اوطحب مل اوعبصأ الفمالا كلت

 راثااثعب تل هرذن 9 ثعبان مد آل هللا ل وش موب كلذ لاقعأ هلو_سرودللا او 0:

 ع
 ره 5-- ةئطااقلأ نوعيس ىّيد 00 م لخ د لاق ديف دا لو 0 ثردح و 0

 كي ٠ لد و زعدلوق ع اقل كح | 8 0 عم 6 لاقاثلا 7-6 دس رك لاقف تام 7

 ناكو لدخلا | اكثر كك نب رضالا ف ا تلز 3 3 مءريغب هللا ىف لداحم نم

 1 ءاركلا د ا تيل رح راذ##ديدش هللا باذع» نكلووو ةقرقحلاىل ع * ىراكسب هامول# 1

 11 سائلا بصب 0 ا 1 عاق كتير 1 نم 2 ”ىرقو 8 مهزييع بهذاو ماو

 ا ا 5 ناكك لاو ةزج 1 2 لعداو لك 0 كا رثاو عدل ااها

 ١ نيرضنلاىف تازن !عريغب هللاىف لداحتنم سانلانمو## للعااىر ر * 6

 ١ توملادعب ثعبالو نوال نآرقلاو هللاتانب ةكئالملالوةءالدح ناكو ثراث

 | نوكتلوقلا اذه ىلعف ماعتريغااهنطب ىفام لماما عضتو ماطف ريغااهدلو نع ةعضرملا له

 57 ا اعاده لاقذما هلا ىف ةلزل ا 5 لاق نمو لب: - نوكيال ثعباادعي نالامدلا ق ةةلزلا

 0 فوكان م ّىَر -- لو مهرزبدع :لإر ف 0 0 ىذلاوه هللا بادع

 قوز ناسطع ف ىفطتك | ىردخاديعس 5 نك هللا باع نكلو# هه با رشا نم .ىرحل 1

 | ناك هر الا ع توصب قىداييف كيد ىفريلاو ةياورؤ دازكر دعسو كَ

 0 ءادوسلا 2 ضضاخلا 2 مك ا مكمو نوعهستو هعذو ةثامع ست و ضف

 1 هريغو نيصح نب ن نا رعد ل كراع لغفل ا ربكف ةنخلا 0 0ك ملا 5

 ١ مونىأ م 1 وديلع هللا ىلص هللال وسر لاقؤ ركفتم ب تت سلاحوكاب لب ن م لاو :

 رف مالسلاهيلع ىلا |

 ا
 ا
 ا

/ 

 لع( ل ع 16 انلا ىدد) 00 0 اهطب قام ل :

 لكاس اودهاش ا هيشتلا

 توريلا ةنطاشو ةزعلا

 ىسفت ىسفن ىن لك لاو

 ىلع ( ىراكس مهامو 0(

 باذعف وشف ) ديدشهللا

 مهلوقع بهذ ىذلاوهدللا

 وحن ىف مهدرو مهزييعريطو 1

 هلقعب ركسلا بهذ نم لاح

 نسملانءعو

 ىراكس سانلا ىرتو
 ىراكسب مهامو فو نم

 هزيبعو

 اعهنف ىركس بارا نم
 وهو ىلعو ةزج ةلامالاب

 ىالبا نانآلا

 امهأرقف قلطصملا ةونغ

 كا

 دو ةلم الا كلان اكساب

 .ا ©

 تلون هنأ

 ( هللاف لداحمنم سانلا |
 لاح( لعريغي ) هللا نيد :

 ثرحلانب رنا ف تث

 ةكئالملالوشالدح 0 ا

 نيطاسأ نارقأا و هللا تاع

 ىلع رداقريعهللاونبلوالا

 هءاعىهوأ ىلب نم ءامحا

 تاذلكعضت وزاهدل 1 اودكطم ل 1 ماملا اورضيملو باودلان ع

 لءاوخلاعضتو(اهاح 5-5
 هالوالانم اتوظن ىام
 اناني( سال ا 341)

 مهامو) ىواشن(ىراكس) |
 هبارشلا نمىواشُس .(ىراكب | 5

 6 دشهللا بادع نك كو
 م ذاب (لعريغب) انك رضا نحف معان( ا لا د1 ف رضا رهر لكلا 0 0 "ياو ريحتك /



ام ا ) * ميحرلانجرلا هللامسب ف هي[ ةبآ نوعبسو ناك ىهوة.كم عاةروس لح
 2 نا سانلا

 1 ١ لا اورظنيل ( مظع“ 2 ةعاسلاذ] زازنا)هاوقب ةفصلوهأباهفصوو ةعاسلا 00 مهيلعاب وحو للع مث ىوقتلاب

 1 ىدرتلا نم مر دب مهن سحأ ام لاثتماب مويلا كلذدث اد دش نماه وجع زو مهسفنأىل !ءاوقبي تح مهلوق وقعب اه روصتنو ه رئاصب

 | ردصملا ةفاضاة عال اىلاةلزازلا ةفاضاواعزالاو ك ارغلا ةةسغفإولرلااو عازفالا كلتن 250 دل

 01 فرشلالاوأ هه ؟)١ ز- ىمكحلا زاجل ىلع 4 رمش 0 لا طال ا ىلا سانا

3 
2 

 ف
 5 6-0 راهنلاو ل )الا ركع و ل

 2 ا 1 1! قاسسح ناذه نمت ايا تسسالا هوس 0 / 1 هاون 2 5 1

 يآ نوعبسو نان ىهو هي
 مد رح 50 9 رمل مجسم 20

 احلا كالا لع ابك 1 2 0 ا زنا مكروقتا سانلاامماإ ى
 و رظلاىل كك زردصملا ةفاضاوأىف ريدعت ةيونمم هفاضاا ملا تفيضاف امقءامش الا كب روا

1 

 أ ارم 0 ااعولط دنع

 ةيوست قتل زتءمللاب ةةحالو

 اهلامسااذهن 10 اش مودعملا

 0 اوا اهد وحولاح

 وأ ةلزازلا ىأ ) اج ور
 ]قو هلل ودؤملا 2 ا اع

 و 0 كد جا و 005 ]د ) هلوقب ةعاس |١

 مثلا عواط اق نوكت ةازإ زازىه لق

 عاط هش ىوقتلاب مها للع ل اداه  مظع ىثو 3 اهطارشإ م اهنالذعاملاىلااهفاضاو

 ل ىوقتلا سنابي عردتلا 10 هنأاوإ *او مهلوقعي اهور روصتل ةعاس 1|

 آل راع ةمن ءسح لكل هذ اهتور موتا ىوقتلاةمز الع اهوقبو مهسفنا ىل ١

3 : 
 1 لك لة ْءَءلالوهذلاو لءغت

 9 نع ) تص رااغ ةعدج سمع

3 

 ىذلا ندع وا | اذرأ
 لهدتو لهد ' ىرقو٠ل )هد: بوصنم موبو ةلزاز ل ريمكلاو اهلوهل ربوصت -هءاصر

 اا دوصقالاو ةشهدب سلا ن ع باهذلالوهذلاو ةلزليلا اهلهدت ىا امولءمو لفطلا وهو هتءضر 1

 ٍ تك هو*+اموهنع تاهد وهمق نمد عر اهذن عر ل نام ىلا دع 2 ثءح اهاوهن 1 | لع لد ةعدص سح لو

 مدل : ثدحادأ ل وهلا كلذنا

 7 3 5 ل جم |

 72 لجوزعهلوق نم تايآ اى ع ةكم ىو خجل الا ابدت عيضرلا تمقتاأدقو
 ش 4-3 ىهو دنجلا طظارصوملا اودهو هلوةىلإ نامصخ ناذه 0-1 | نماهقها1 هيفنع هتعزن
 1 1 ع 1 : ا ىه ةعضرملا 3| ةةشاللا

 ض نوعستو ىدحاوناناموفلاوةبانوعبسو نامت ره ( ةمقلم عاضرالا لاحىف ىتلا

 6-0 افرح لوعيسو 001 وكلا محوةلك جو

 0000 صارت ل 0 لاحىف ع 200 م! تلا
 اءااةلزازنا)ط هتعاطباولءاومباقعاورذحاىأ أوك ركبرا وقتاس انلاامأاي## لحو نعهلوق د سا نيم أ

 1 | 14 مظعا ىثال ومظعلاباهفص وو ةلثاهلا لالا ىلع ةك رماةدش ةازلزلا# مظعىش ْ

 اه | تاو دعادلاتا زلز سايعن.!لاقو اهمايقليقةءاسلا طا رسشأ 0
 ١ قش لقو لدشت 7 سابع نال انك لهذت 9 ةلزاز الف هو كءال لى ءأ هك ا وراموب 8# |

 ١ هعضرت دو اهعف 1 سالك م« ت 8-9 هع لك # |

 لل لا ضرملاو و ىصاا 9
/ 
ٌ 
 أ
! 

 ا

 ايلك_ هو 2 7
 سانلا نمو تابآ المك

 ملدقىل داغر

 اقارتس ,ىل ع هللا دعي نم

 5 : - نذأهلوقو نيت 1 نجا كإ

 و ) نذلااعأاي نآرقلا ف 'ىثلكو 5008 اال وهف ريخالاةديعسلاو نيت ”الارخآ ىلااولظ ,منا,نولئاش نيذلل

 ك[نودسو سجابتاآ هةكماوتما نيذلااسأاي دحالو ىذهو جموهف ىلع رثلا 3 ئكل 9 وى دمؤهف وذ

 .انسابو © نجران ميت 4-5 نونالثو 0 ةسوو د ةئاموفال 1 ةسجاهفو رون وعست و 0 ىدحاونا فاول

 عاسلاةلزلز نا) هوعيطأو كبراوشخا (مكبر راوقا) ماع انههو ماعو صاغ( سانلا اه 19 !اءتهلوقىف سايعنءانع

 تعض |اسم لغتشت ( لهذ )ىلوالا ةذفتلادنع انور نيح (امورتمون)هاوه( مظع“ىش ) ةعاسلا
0 



 ىلامتمتلانالةمانقلا ون نوكي نت: ىرد الا( نو دعوتامدسب م بر رذأ يرد[ ناو) ةينطابلا بهدم نال لو
 !«يولوقلا نم رهجلا م هيمنا ) اونمؤت منا باذعلا ككل حم ىتم ىردأالوأ ةلاحال نئاكدنأب رعأ ىنكلو هيلع ف

 ومو نإ لل اتخلإلا نت رودس ىفدن :وتكتامومال_سالاىف نعطلانههب ىو رهاجتام لعب 2 لكب ملاعمناى(نوقكت

 باذملا ريخأت لعل ( هيا ىددأامو ( م ك1 روس هلع ىردأنأو )2

 رظنيل كل نام ايندلا ف ا اولا نع ليقو ءاو_س ىلع اناطاوأ ادا اك واس م طعااع ا 0

 ىلاعاتمو ) ن راي ا انتسءا رقأ ف ىرداامو 7 ىرداناو #8 رينلا ناك ا ةماقتساو لدع '

 توملا ىلامكل عمتك و(نيح © لوقلانم رهجلا رسيمنا وع ةلاعال نئاكهنكل رسشحلاوأ نيمسلا ةيلغنم 4 نود 1 :

 لف لعذح كلذ نوكل نياسملل داقحالاو 00 « نوقكتام ! هيو 7 مالسالا ىف ندطلان مهب نو رهاب 2

 انبي شق (قللي كحابر مكل جاردتسا م 5 ل 1 كل ةسدلفا ىرذانإ وا هيلع م كن

 0101 لدملاب هكم لخأ ننو

 د ا ذفلا نم مهيلع قي

 لاقأك مهيلع 0 5 موا

 رضم ىلع كتاطو ددشاو

 ةياكح ىلع صفح براق
 هءلعهللا لص هللا لوس رلوق

 | لجا ىلا عيت و 06 نيح ىلا عاتم و نوامعت فيكر ظنيل ناحمماوأ مقا ةدازر

 ١ ىضقتملالدعلاب ةكم لهانيبوانني ضقا 6 قحلاب مكحاب رلقإ# هتئيشمهيضتقت ردن

 هللا لط هتبالؤ كر لوق ةياككلا ل15 رو مهيلعديدشتلا وأ باذعلالادكتسال

 ١ انروو## ماكحالا نم مكحاو ليضفتا اءاش ىلع مكحاىبرومضلاببر ىرقو سو ١

 ْ هين وفصتام ىلعإ# هن 2 بولطملا 46 نا تسلا و هقلخ ىلعةجرلاريثك ينج رلا

 ناكولهيدعوملاناو ن كسلا © امايا قف مالسالاةيارناو مهلن وكت ةكرشلا نإ: لاخلا نه

 0 ك>|١بر سو ْ هلوسر ردقتو مهيناما 5- ” عسودبلع هللا ىلص هلوسر ةوعد هللا باحاف مهب لزتلاقح

 00 و هنيناه ثرتقا أ رند سو هيلعهللا لص ىنلان عود ايل ىرقو»مهيلع | !وديلعملا لو

 ا كيلا ( نجرلا اا هللاو نأ رقلاىف هل 0 7 ذ ىن لك هيلع و هحئاصواريس اياسح هّللأ

 بولطملا ) ناستسملا)هقلخ ظ ىلع م 5 ىنعملاو م 5 ارا 2 كود هنأب اند هلع قىوتست انيبارادإ

31 

 ا

 (نوفصتامىلع]ةنوءملادنم

 اوناكءاملابناوكذ نبانعو

 فالح ىلع لالا نوفصي

 8 مكلعأو هل ناعالا ف اووتستل هاتمم لقو هبرعلا ف متنأو نحت ىوتسل هحو

 0 0 ا ىأ 4 ىردأأ ن ناو  هريغو ديحوتلا نم مكيلع بحار

 | «نوتكلام عبو لوقلانم رهجلا لسيما هللاالا هلعبال ةمايقلا موب 8
 لعل ىأ هي مكل ةنتفدلما ىردأن او ف كرسو مكن العف مكتم ”ىشدلع: نع بيغبالىأ
 ىأ * نيح ىلا عاتموؤف م ؟رعأوهو مكعينص فيك ىريل ركل رايتخا ركتع باذعلا ريشا

 « قملابو# ىدذك ن منببو ودىد ,لصفا ىا# مكح اب رل 1 كاع ءاضقناىلا نوءنع :

 | مسيو ىلإ لصفا 36 ءم لقو ردن موب اونذعف هموقل ب ثان 1 4 6 فاد |

 نومعطنا وناكو هيلعترحام ١

 ةبلغلاو مهلةكوشلان 0

 بيخو ممنونظ هللا بذكف
 هللال وسر رصنوأ مهلامآ |

 نينمؤااوإسوديلع هللا ىلص ىعمو تاطي موأ بالط قحاب ركحي هللا و ميماع قوضصخ َّ ا عيمجلل قحلا رهظيا 3

 كرشلا نم ىأ 84 نوفصتام ىلع ناعتسلا نج-رلا اندرو # بلاطا | نم ةبعرلا روهظح ملا

 ١ 7 قلاب م ك2 بر ولاعاد لقلاق ىلاعتو هناعس هن أكل طابالاو بذكلاو رفكلاؤ ا

 0 0 هدار ع رعأمشاو نوفصت م ىلع 0 نجرلا انيرو ر ءافكلل ادع .

 وهو رافكلاىا مهاذ>و أ

 نوفصيام ىلع ناعتسملا

 ام رداد ركود

 لاك رنو هلا لذ نام( نو كلام وا لسقلاو :(لوقلا نم رهجاهيهنا) باذءا!نم(نودعوتام ديعبمأ بيرقأ) كل
 باذعلا نيح(نيحىلا) لج أ( عاتمو مكلزةيلب (ةنتف) تادعلا ري ل (ةلمل) ىزدأ ام( رد ناو ).نوك قموكباشنلا

 ىلع ) ه,نيمتسن ( ناعتسملا نجرلا اميرو )  لذعلاب قلاب ةكملهأ نيبو ىنيب 0 93 دم

1 



 فاو ةزح و هليلدهنم 0 لكلا والادب ىفعإ فاتك مأ ركذلاو ثتكلا ند ءابببالا ىلع

 بل ل وللا هذهىف روك ذملا ىفوأ نآرقلاىأ (اذهىفنا ) ةنملا ضرأ ضزالاو روبزملا ندي ريزلا مج ىلع

2 
 0 -- " ةمأ,هونيدحوم ( نيدباعموقتل ١ 2 علا هنخامسامهلصأو ةيافكل( اغالمل ) ظ طظعا اوملاو ول معولا ود ئولاو

 مال ) ةادهم ةجرانأ اعا هيأ ؟م6 ري مالسلا هيلع لاقو 4 رشع مخل 1( ةجرالا كانلسرأأمو )

 نا مهدعسياع ءاج هنال
 ىنأاعاف عب منو ٠ ءوعجأ

 7 ثيح ة دنع نه

 وه لقو اهنم هيبصن

 ن.رادلا ف نينمؤملل ةجر

 ريخ اسايندلا 1 نيرفاكلالو

 ةجروه ليقواهيفةبوقعلا

 ن رفناك ل نينمّؤملل

 >> امدلاف

 فدخل اوزيسملا لامك

 دع ريشخالج

 ل1
 اغا (امالق هيف

 2 ل مكحه ار صقل

 مكح ىلع 'ىشلا رصقاوأ

 موقاعاو مثاق ديزاعاوحن
 اما ىلا ىجوب ) لعافوديز
 ريدقتلاو( دحاو هلا كيلا

 ىهلا ةينادحوولا و
 نا ىنعملا نوكينأ زوو

 نوكت لا ىو ىلا

 متنأ لهف ) ةلوصومام
 5 ريهفلا“ ٠و م

 (اولوتن 0 أى أنعالا

 (مككذأ لقف) مالسالا نع
 12 2. تيرم ملعأ

 نوتسم ىأ لاخ ) ءاوتس
 ٍِء 5

 صصص 1و هن مالعألا ف

 نآرقلا(اذهىفنا)نامزل

 ا اننا. )7 باذعلا نم( ةجرالا) داي( كانلسرأام و) نيدخ نا 5 ا وس الإة علا افكل (اغال 5
 (دحاودلاممهلااغا) نآ رقلاءدهىف (ىلاىحوباعا) ددعاي (لق) ةمعن لابو كي نمأ نم د را نم(يتلا ءلل)

 3 >الاو ناعالا نبع ) ولوتناف) ديحوتلاو ةداععلاب نوصل# نورقم (نواس) ةكم لهب 0

 ةينالعنام لع(ءاوسىلع) متأو انأ 9 5

 ءأ
 البا ديءاوملاو ظءاوملاو رابخالا 5 1 ياذهىف ناو سو هيلع هلا لصد ةماوأ

 :اسراام وري ةداعلا ن ود ةدابعلا مهمه ني دياع موقل# ةشلا ىلا غولب بيسل وأ ال

 و مهشاعم حالصا بحومو مهداعسالب يس هبثءبامنال © نيملاعا ةجرالا

 وباع لق لاصئتسالا باذعو جيسملا 0 نم هبه رافكلا : ةجردنوك ليقو

 هةا1نال كاذودحاو هلاالا مكلدلاال هنا الاىلا ىجونامىأ## دحاو هلا مكهلااعاىلا

 ةيناثلاو ”ىشلا ىلع مكملا رصقل ىلوالاف ديحوتلا ىلع روصم هنثعب نم ىلصالا

 0 !!ىضتقم ىلع ىلاعتهلل ةدابعلا نوصلخم # نوملسم نا لهف 1 سكعلا

 هد هيام ديحوتلا نا تفرعدقو جلا
 : تالا ن.وتسم © ءاوس ىلع ركل ىو ,-وأ هب تمام متلعا#ر 5ك

 بتك ىلاعت هللانا

 م ١ 1 ال هدا عززم اكل“ ناك 9 0 ل ما 11 ظوفحملا
 دلا راهظاب ىلاعت هللا نم 0 اذهو نومك اهم : رافكلا ىذار ١1 نأ دانأ | شانع

 :ىفناإ# اف ناكنمدعب نوما صلااممرب ةسدقااضرالادار أ لو نيلسملازازعاو
 امىلالصوهيفاع لعونآ رقتلا عبتا نم ىنعيةيغبل ا ىل االوصوىأ 4 البو نآ 00

 ومللاو ديعولاودعولاورابخالان مهقامةيافك هيف ىأ 5 ةيافكلا غالبلا لبقو باوث كا نم

 دحأأن نوددعيال نينم وم ىأ # ندبات موقلإ ىاعتداوق وعود ىلاداسلادازوهفةغاالا

 كا وديلع انس 52 ةمأارب ةككاضوأ ىفعلإ

 1 كمر رهشو سما تاولصلا لهأ 0 هللا لصد# ةما 0 ىلاعت هللأن ود

 هللا ثعبف 0 رايات باتا

 مل نيبو قأ- ا ىلا مهاعدف باوثل او ز وفل | ىلا ليبس قا بلاطل ن نكيملني> سو هيلع هللا

 ءاةجرالاكانلسر امو ىل م اعت هللا لاق مارا نم لال |نيبو ماكحال امهل عرش و باوصلا
 زوي نمو نمآ نم قح ىف ماعوه سابعن !لاقو مهل ةجروهفةصاخ نينم وما ىنعي لق

 : باذعلا ريخأتايندلا ىفهلةجروهف نع هور لنموةرخ ًالاوامندلا ىف هلةجروهف م

 2 ةجر ان اعاطس وهملع هللا لص هلل! لوس ر لاق لا اضتتسإلا امس و كل اعفرو

 اع )كول نوماس 4 نول سم مننا ل اهفدحاو هلا مكهلااعأ ىلا ىحوباعا

 ر 4 اولوتناذ » اولسأ ىأرمالا ماهفتسالا اذ دارملاو 0 ةيهلالا

 ( ءاوىلع ف اننيب حصالنأو برحلاب م ؟كعأ ىأ كنعأ ىأ 4 ى كذا لقف © اولحاملو
 ا



 ةباتكلل راموطا!ىوطياكىا باتكلل .هريغوةريثكلا ىناعملا نمهبف بن كيال ىأ كاوا ىإ 0 و
 هيلات مف راذاءدآ ىت بتكىوطي 2 لجعسلا ليقو بوتكملا ىلع عقويمث ءانبلاكر دصملاهاضأ باتككلا نالدن
 ىلالوالا ىلع و لعافلا ىلا فاضم ىطا اواه ف بوتكم اة ع .هعلا مسأ اذه ىل !ءىاتكلا واسود 00 اوسرل نك

 ةاوصوعامو ديعاءرسسفب 0 روس ١) رعشم لمي فاكلا م 5 ع نستنا(مدش قاخ لوا
 لاا نلف رت ىإ ش

 كلف طك تاح ل واو ءديع |

 | (قاحام لوا ىا

 هيلع لدنو 0 كسكياشل را ةباتكلا 1 راموطلا ع ايط 6# باتكل

 لدقو هنف 5 ردك ةريثكلا نان ىأ عسا ىلع صقفحو ىلناسكلاو ةزج ةءارق

 11 لوول ىلاعت هللا ىلص هللا ل و_سرلناك بتاكوا هءلا تمفراذا لاعالا بتك ىوطي كلم لمتتل
 اق تباقا للا قلخ لوا انادناك # هيف ناتغلامهو لتملاك لسلاو وادلاك لمعلا ”ىرقو سو هيلع 2 . نك .٠ 7-3 5 . 7 م ع - كك

 ىد هبنإ 82د 0 أ

 ىا هداجما قالا لواو ] جوا مدعلان ع اداحيا امهنوك اا ايدي لثم ةداعا ادني ءانفاام أ 4
 ١ تك الواو ا 06 ناكمالا لومثل م سايقلاب داك 4 3 مص ناس دوصقملاو ةددمت 2 ءازحالا اي

 لوانت ىف ءاسالابةداعاللاميشت لواوةير :.دصموا ًاةفاك اموءاوسلا ىلءامهلع دقلا 5 ردقلالوانتوةيرو ودرترلل مصل يف ىناذ ذلا

 ءاوسلا لع اًمهل'ةردقلا

 ديرت ىءاح لحر لواوه ىو 0 0 ةداعالاب ا 50 0 اة دلدغا ردهم 4 ادع 1

 هتد>وكنكلولاحرلالوأ ! دواد باتك ه# رويزلا يف انيتكدقلو #8 ةلاعال كلذ 6 نيلعاف انكانا © هزاحنأ اني
 الحر مهايصفتةدارا تركت و | ركذلابو ةلزأملا بتكلا سنجر وزلاب دارملا لقو ةار تاع « ركذلا دعب

 قش لوا قمم كا دكف الوعر |١ (ىدانغ اذيمرب 5 ةسدقملا ضرالاوأ ةنلا ضراىأ## ضرالانا 8 لنوفحلا حوالا

 قئالخلالواىنمع قاخلال وأ ] امبراغمو ضرالا قراشم نوفعضتسو اوناك نيذلاوأ نينمؤملا ةماع ىنمي 4 نوحلاصلا

 عمال ردصم قالا نال 2

 هلم 5 0 2 ةفادم 3 00 لشاب دوغ وع ا

 جردلاوهىطا وار. وتكم ىلع ةفيعصلا ىطكى ملا وة فيوصلا لوعسلا سابع نب الاق © باتكلل
 ىوطن ىنعملاو هيلاتءفراذادابعلا لاعأ بتكيكلم مسا للا ليقورسشنلادضوهىذلا
 مويلا كلذ ىفريك الا عزفلا منزحالربدقتلا وهنف يس ةكىذلاراموطل !لجملاىوطي [يمامسلا

 | مون مهدت كل ذك الر غدار متاهمأن وطب ىف مهان أ دناكىأ# هديعت قاخل وأن ادن

 | سانا مأ لاقف ةظعوع ميسا كا ا للا لوس رافال لاق سابع نان نع( قربةماي ةلآ

 0 وافل األ رغداو تا 2 لوأ انأدباك ال رغةا رعةافح هللا ىلا نورث 3
 انيتكدقلو # ىلاعتهاوق © توملادعب ثعبااو ةداعالا ىنمي * نيلعافانك اناانيلعادعوو#ا

 باتكلامأوه ركذلاوءامبنالا ىلعةلزثملابتكلا ميج روبزلا لبق« ركذلادعب نمروزلافا
 حوالا ف بتك امدعب ىأركذلا دعب نم ىنعمو بتكلا ميج مسن باكل | كلذ نم وهدنع ذلا

 ١ روزلالبقو ةاروتلادعب نمةلزئملا بتكآاركذلاوةاروتلاروءزلا سابع نب !لاقو ظوفحلأ

 2 اعلا( شالا از | * نوملاصلا ىدابعامثريضرالان ]ا # لبق ىنمعانهدعبونآرقلاوهركذلا ودوادبا 1

 لزب "اان بو. كما ك1 مون نا ىعع ١ هل 5 وامذإ مالأس !اهيلع د ةمأىأ(نوحلاصلا) ءايلا حب هراغمز زجءاملاة نك اس (( )ع 3
 تا

 نال دك وه رادصم (ادعو (

 ةداعألا ةدع هدسعن هلوق

 انيك ادعو ئأ (انيلع)
 ( نيلعاذ انك انا ) ةلاعال
 دعولا اذه نيةقحم ىأكلذ

 حلاص اومدقو هلاودعتساف

 هده نم صالخغلل لاعالا

 انيتك دقلو ) لاوهالا

 هيلعدوادبتك (روزلاىف

 ةاروتلا( 00 )مالسلا|

 رو.زلاىف انيتكدقاولاشو ةاروتلادعب نم (رك ذلادعب نم)دوادروءزىف ( رو.زلاىفانبتكدقلو ) توملادعب 2 7 انك ا ادياءابجاو(ايلعادعو) باتل نمش( مديس)ةفطنلا نمرهقلخ لوأ (قلخلوأ/ًدباك )ةفبحا (بتكلا) بأ
 ضرالا لاق و نودح و ملا( نواصلا ىدايعارب)ةنلا ضرأ(ضرالانأ) لوفحملا حوللارك ذلاددب نم ءامبنالا ب
 رخآىف نوملالا َلاقيو لمارساىب 0 اهلزيامت رة



 واكل اذ 1 نينمؤملا 0 0 انئم
 نال ةياهتلا ىف ةيالولا مهل ت رهظف ةيادبلا ىف ةيانعلا امم مهل تقيس هللادج رديت ل الاكو فوعنب نجرلاادءعودعسو

 سد 3 رختع الل 7 ىذلا اموص 1 اهسيس د

 | وسال ىتح امونرقال

 ,هوزا اهمف ن « مكث وص واءوص

 ميعنل ا نم( مهسفنا تهتشاايف

 ةوهشااونووتم( نودلاخ)

 معز حال )ةمالا سفنلا بلط
 ةريخالاةخفنلا( ربك آلا عزفلا

 ىأ ) ةكعدلملا مهانلتو 1

 .٠ ع. عونا همام
 نيشيم هلد الملا مهابهد ست

 ١ با ولأ ىلع

 مك قذلا ميمو اذه)

 تقو اذهىأ ( نودعوت

 مدعو ىذلا مكاو
 لماعلا ايندلاف مكبر

 ول نه 0 ال انتهاج وأ ل أل

 24 رب ءاعسا ا اهيطودنز 0

 وااهموسر وعو اي
 اموطنواهعم# رشنلا د ضوه

 ةفيصلا ىأ( ليهدلا ىلتك )
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 ( تهتشاايثمهو )اهنوص
 ( نودلاخ مهسفنا ) تن

 مم زحال) ةنلا ىف نوهتم
 تقبطا اذا( ربك الا عزفلا

 هس همم نوءمع#ال 7

 ةنجلا نيب توملا خذورانلا

 (ةكنالملا هاقلتن وزانااو

 هكدا 1
 | 5 4 ب لسع 0 اح

 ا( >0

 ا ال ران ودم لددودو يك أم تسد مس نو« نبال 0 لوش ومءادر رجع /

 هلا ||
 يسم /

 0 بك الإ عزفلا |

 هدأ دنوأ مزال فرظو 1 رك ذايردقم © ءامسلا ىوطن موب وف اشدلا ىف نودح و ا

 هوق اولقتن ا اذاف مدآ ىنبل ةللقت رشاعالا كالذوأ ثيدللا اذه ىنع وطا كلوق ٍ

 لجسلا ىطك قه لوعفهال ءانيااوءاتلاوءادلاب ”ىرقو#« '

 ( 0 رنا كلذو هراك هديعي ن نه ةدامعلو عئاط هللوهو هللان ود ند ديع نم لكك لد ىن َ ا

 ا

 93 ا (غ | و لا | ىرس داني فادع نأش ىفانههىلاهتلان ود نمنودستامو كيا اوقع

 ىطك" ( لجلا يطك )نيهلاب ( ءامسلا ىوطن )ةمايقلام وبوه و(موب)مانصالا لبقل اس ردي 1

 و رعو ركبونأو مهتمانأ لاق.مث مهي "الا هده لف 22 هنلا ىخرا كك ن1 اعور

 نع داعبالاق ةقلايههدهو عك ل مام لت َ رخو

 2 ةالاعاا تعمق 2 هز نءاو فوعنب نور لا معو كاع سو دعاس وريد

 يسفنا ترتشا ايفو ءوو هل س2 تود نسشللاو اع مه داعب | ىف ةغااممأل 7

 ّ الإ راقحالاو صاستخالا فراظاا ميدقنو منتلا 2 نوماد ه نودلاخ

 اوخ- قرة عز 2 روصااىف خت

 التو 8توااعذوأ راثلا يعقب 8 ةيحوأ رانلاىلا فا رصنالاو 1 ضرالا ف نَدَو

 3 ةكملا 00 لوآ ةايرردقم وءوركباوثم مون ركمواذه 00 لي: جد مها. م 2 5 الملا 4 |

 اكمل هرب حالا

 هو آن سهلا اًذَص ى طلاب دارأاو نودعوت نه فودخا دياعلا ن ه ةردقم لاحوا

 ةكلا لوحو مطملا ىف شا 0 ديانصو دوه ملا لخد مود اع هلئا ىلص هللأ

 * أى س و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ةيلكف ثراان سدا هل ض رعئام 3 نواسو |

 بع ليقف ماقمث ةمذلتل اكان الامهج ب بصح هللازود نهنوديعتامو ركنا هيلعالت م نك

 | داع هللا لص هللا لوتسر مهيأ لاقاع ةريغملا نب ديأ ولاة ريخلاو 00000 أ ١نا

 دا نادل لاقف ف عسو هيلع هللا ىل اد هللال وسر اوعدف ديا صلط هندحوو 3 !:هتلآوامأ ى ||

 3 !تسل لاق معن لات مح بصح هللا نودنه» نودبعتامو مكلا 0 ىرعب زلا

 . هيلعهللا ىلص ىنلالاقف ةكئالملانودسعي حامونو

 ر زع ىنعي ىنسملا انه مهل تقبس ىذلانا ىلاعت هللالزئاف ناطيشلا نودبعي مهىلب 6

 ادع الا كل هوب رضام ىرعزلا نسا 0 نودعيم اهنع كنئاوأةكتالملاو عيسملاو ا

 دارملان ا ةعاج عزو نوم دح موق 2 أ
 7 ىلاعت هللانال مانصالا ىلو الا يّ ال 2.

 ل نالنودبعت ع نمو ركتا لاقل سانلا وةكمتالملا هيدارأ ,اولو هللانودنمنوديعتامو مكنا ا

 مل زانم اولزئاذا 00 ةككرحو اهبوص ىنعي 3 اهسيسح نوءم الوم ل مةدال نملامو لةعي

 «نويقم ىأ# نو دلاخ ل ةماركلاو ميعنلا نم ىأ # مهسفنأ تبتشااهف رهو ف ةنجلا ىف ١
 ني>وهل.ةوةريخالاةفنلا ىنعي سابع نبالاق 03 ريك الا كا ,ىال #8 ىلاعت

 2 دل مه> ىلع ق ويطيب ني>ود لبقو تومالاب د واح .دانلا لهأإ ىدانو توملا

 ةكتالملا مهابقتست ىأ ««ةكتالملارهاقاتنو ل 5 هد 2 هاا تاورخد 1

 هلوق# اسدلا ىف ىأ «نودعوت منك ىذلا ا نواوشتو م مذ ةنكلاد 1 23

 و علا دبعتىراصتلاو اريزع ديعتا

 تتم
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 انودلاخ) 5 "4 0 راثلا ق(ابف 9 ردوا ردات 000 5

 7 مهل معاطب منال هناوعاو سيلا و الن دع يا وود نوديعتامول

 ىرعءب زلا نا هل اق نيكرسشملا ىلع ةيآلا التامل مالسلاو

 اونبو عسملا اودع ىراصنلاو اريزع اودبع د وهنلاسيلأ ةبعكلا برو كت ّْ

 اذ ةكئالملا اودنع
 نك تالا مياذه قعورتل ار ردا سرربل تعيش نلادا هللا لزناذ كا ا

 ةضاخ ايياخ 122 دفع لاذ ىرءعبزلان بانا ىورام هياعلدبو ماع وأن عالوأم

 نوكيو هللان ود نم ديعنم لكل لب وداعا اعلاف هلل انو د نه دمع ن هلك

 ةالصلا هيلعهتا ىورامل 2

 ممتعا ىتلا نيطايشلا اودبع مهلب مالسلاو ةالصلا هلع ل

 ردصملاب افصو :داصلا نوكسي 6: ءءايضللاب ءامزاذا هضصخ دي عمتوا
 فانثت-ا # نودراو اهلمتت

 ه ناكول 3 اهلحال مهدورو نأ ىلع ةلالدلاو صاصتخ

 6 ريفز اهنف يا قف اهنع مها صالخال### نودلاخ ايف لكو وف املا نوكيال بذعملا ْدْحاآَ

 نوديعتاع ديرانا بيلغتا لكلا ىلا ضعبلا لمف ةفاضانم وهو دددش سفنتولل
 مهرسيامن ومجال لق ةو باذ_هلا ةدشو لوهلانم ه# نوعم“ ال ايفرهو رف األ

 2 ءنم ةطوعم ماللاو مح كضصخ نه لدنوأ

 ةططو ناقعو ر#و ركبوناو م م هنأ لاقمث 5 لا 58 عا ردو بطخ ههحو هللاعر

 «« نودلاخاسف لكوؤلا اهودناعو 0 اللا ىأ هياهودر املا 5 قيل

 نم مهلاشب 5 ةدشوه ١

 ١ ءالعلا لاف هي ىنس ل اانم ا يا تق سد نيذلانا ف ىل 1 هلوق 9ع م ريغ باذعاإ اح راثلاىف
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 نوم ) نودعيم )ر رانلان ع 22 ءاوأ) اري نعو ىسع قد 4

 | هنىريام ع مج بصح 2 باطقان ع 0 صيصخلاوأز وتلا اس نذل /

 ا نك ك اهودروام ةهلآ ءالؤه

 | ةعاطلاب قيفوتلا وأ ةداقدلاب عر 2 كا ةلضلا 4 ىنسحاانم مهل تقبس نيذلانا 1

 -اسلعنا ىورلي م ءلاغ لا نوءعفر ب مهمل < نودع اع كاتلوا لف لا ىو

 أ بصح و ماذد | ىف 55 «# هللاود ند نوديعتامو# نياكر رثملل باطخا 43 ركنا# لك

 ا 0 بسك لغو ءايصخلا ار كاران ١ م1 ل ,” لدق 0 راه درو | سس 1

 لع ىأ«ةهلآف اد مانصألا قع ه ءالؤه ناكول# نو ةلخادأ فىأ«نودداو اهل 9

 ا 3 اعيودص لحرلا اع ناوهريف زلال 5 ا 3 مها # نيدوبءملاو نبع

 | 5 ”الاهذهىف دودسم نءألاق ه6 نوعم“ بالا 3 مهول باذعلا

 ا مر 1 .اونىف تدباو لا كالت تامح مران نم تدب 00 .ذ دل نهرا !اى ٍةباَذ 1

 0 0 ىربالو اش نوءعم< الق زان نم ريدأسم الع ر كا كرا تين اوتلاكل

 5 معكتلو امد ا فاععلا ىع ى كا ل تقيس نذل الائأالا معا .

 ا نيرفملاثكأ او رةداسلا هل نم ني الالي ق## نودع .هإا رانلا نعي

 دو.ءمللاودناعلا (لكو ) رانلااو واخمان(اهودززامتفلا )0 23 و ا6.) مانالا ( ءالؤه ناكوا) هج ىنعينو /
 مج َّق )6 ]و مهو ر راسا توصكتوص ) ريفز :) مهجيف (اريف مهل) نوع اد نووقم (نودلاغ)نواخلاد لا لاق )

 0 ا اانممهل) تب حو( تقةبسنب ذلان ا)نورصبال وءاجرلاو جور1ناتوص وةعافشلاوةجرلاتوص(نوءد-:ال)نوو

 مكح ىف مماوطخ مهعابتاو هل ار مع اطرد مال هناوعاو س دليا و مانعا قنا هللان ْ ودنده نوديعئامو 5

 واخ دام( ا وام) تعز يلا ءال وه ناكول) نواخ اداه «بف(نودراواهل مذ أمهج)بطح“ ىركو طخ

 نينأ(ريفزاهف) اراقكلل 4 ءابالاةزوس 0

 الاببف مهو) لب وعو ءاكبو
 اواص مجال امأ.ش(نوععسي

 سنا عون عاملا ىفو اص

 تقيس نيذلانا)ءوطمإف

 قمل ( ىنسحلا انمرهل

 كات نسالاق ةلضفملا

 ةهفاعشسلا ىهو نسحالا

 قيفوتااوأباوثلابىرسشبلاوا
 لوقااباو> كر ةعاطال

 هيوالت دنع ىرميزلا نا

 شرود دازنص ىلعم السلا هيلع

 نودنمهنوددعتامو مكنا

 ىراصتلاواريزعءاودبعدوباا

 5 ع / ام 2 0

 نوديعتامو هلوق ناىل_ع

 لقعيال نحامنال مهلوانكإال

 نال درزن داع لح اجاذلا

 اريزع قد ) كئاوا (

 ( انع)ةكتالملاو م ميملاو

 منال (نودعب 0 2
 داو أ ليقوم ون

 امو)ةكملهاإي ( مكنا )

 ند ) هللا نود نم نودبعت

 ( مهج بصح )مانصالا

 ةشيخلا ةغلي .ع> بطح

 0 نوديءئام وةكم لهاا( منا

 (نودرا واها) ما 18 م
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 ا
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١ 
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 ا

 ك0 مح 00
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0200---ِْ 
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 3 اة رد 0

000 

 كب

 معو
 نر 0 7 ١ قمم قل

 ( قحلادعولا برتقاو )
 اذإ

 ١ نذلا راعنا ةصخادش ىماذذ ف ةماشلاوعو © قا دعولا برتقاو |

 :ءاجاذاف نوطنق * هاذا ىلاعتهلوقك ب ةسازلا ءافلا دس دست >افللاذاو طرشلا'باوج

 ١ : ميمو ةصقلل ريمغلاو دكأتف طرشلاب ءازلا لصو ىلع انرهاظت اهعمءافلا |

 ةءف انكدق ف لوسوملانم لاخلا عقوهعقاو لوقلاب ر ردقم 6 انليواي 88 راصبالا

 ذنلاب دادتعالا مدعو رظنلاب لالخ الابانسفنال 4 نيملاظانكلب لف قحهنا امن مل ## اذه نه

 8 ع
 0 ةهأ أقاا 52

 ةأحاقملااذ يطا (ىعاذاذ)

٠ ١. 

  2ا أ معن ىه  2كنسه ةازا 3 ا

 نوطنق مهاذاداوةكءافلا

 ات وادتاهعم ءافلا تءاحاذاف

 طرمشلاب ءازللا ل صو ىلع
 مآ هءماكتام ةدشنم هعفرو هلوصضفخىاعفرو هيف ضفن هلوقو“ىثلا أرد هن ا

 اعدنادأو 2. متيوعااودتنق مدلل نمعئدر 0 هاتر ا نم سلا لك ا - 3 2

 ة_دطقلا ةقاطلاو هيئاحو لَك عااد خان يأ لع ل ةشاطق ماييظ د هلو فلا |

 اكادسنك ةصخاش فلذا ١
 : ناىأ راع هادو تهز نع 3 م راخ ىأةئفاط هلوق و#ر عسل | ديفا ططق ا 0 5

 هيعكوب م-هبه ريغك ىهو

 ةصخاش )ءرسغو راصبالا

 ) اورفك نذلا 0

 داكتال نافحالاة عفت سم ىأ

 و دق أ ههلوقدسفا ىأ تا ىذا لو )بدلا لاحلاو نيتهح نيب اه ٍرط وادصق |

 اع-ورتف هلوقوههناقوأ أ ردقت هيفاولصو ةدوهمملام همايأ ايأنم مون ردق اوردقىأ هر دو

 00 تيدح ادق نيطسقم ىأ نيلحك نوصي هإ هلوقوءمعش اوم ىأ مخراع
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 د 318 نيبهلوق« باشنلاب ىرب ىذلا فدهلا ضرغلاو ( طقم قع رتل هو |

 ةحالا غيصلا درهلا لشو نيتلح لدقو نيتقغ ىأ ة ةمحمملابو ةلكيملال لادلاب تدور |

 0 ةئااو مهلاتشب دححال» وقالو : 2 5 مهلاتق دوال نادالهلو# «نارفعز اوس رو لا ا

 4 *رىا مهمهزدلو» "يل كاوعو سلال 5 عج ىس رف مغلاو لال ْن 0 0

 وتءابتفاظن واهءاوتساه.دارأو فاقلابىورب وفاز اهعجوةأ ر : اميئأدفل: زلاك هلوةهةنتنملا

 انليواي نولوش هريدش
 نيذلا نم لاح نواوشو
 ةافغىف انكدق ) اورفك

 لرلاواهرسشق ثيدحلا ىف ةنام رانك ونبي رأ نودلس لبق ةعاجلا ىأتباصعلا لك أت .ش انكلب ) مويلا ( اذهنم .
 ةدايعلا انئءطوب ( نيملاظ

 ة[نوددجفلا وسانلا نمةع اجا ماتفلاو( مال نيالا تاذةقانلاة للا و نيللاءارلارسكب |

 (3٠ (ىناثلادجولا)) لتقل اهلصأ وفالتخالا جرا اونوفلتخ ىأن وج راب هلوقو»

 وه ىلا ,هروبقنم نوجر خي قئالخلا بج ليقنواس بدح لكم مهو ىلاعت هلوق
 «وانيلع !سوديلع هللا لص ىنلا علطا لاق ىرافتلادسأ نبَةْشدَح نع (م) باسحلا

 - كال ردع اهلبق نورتىتح موقت نلاجلالاق ةعاسلارك ذناولات نورك ذ ناملاقف ركاذتن .

 وح ايو مع نبا ىسعلوزنو اهم رغم نه ى رعشلا عواطو ةبادلاو لاح دلاوناخدلار 1 ْ

 اند (قاادعولابرتقاو)

 مهحورخ دنع ةعاسلامايق

 | (ةصخاش ىهاذاف) دسلا نه

 راصبأ) ف رطتداكتالةليلذ

 دمحم (اورفكن لا

 نآرتلاو !--و هيلعهللا

 انترسس>!(انليوإي) زول

 ةاهجىف ( ةافغانكدق)

 انك لب) مويلا(اذهنم)
 دمعحع نيرئاك ( نيملاظ

 نآرقلاو مالسلا هلع

 00 ,ةلاب فسح و قرمشملاا فسح فوسخ ةئالثو جوجأمو

 رتقاو 9 لجوزع 7 # مهرشح تالا رطت نِملانم جرن ران ا
 3 و 1 جوج جورخ دعباولفىنتتاالجر نأ ول ةغاذح لاقةمايقلاىأ قحلادعولا |

 0 ا د ةاواسباة شاع ىضاذنإل ر ,يملاولفااةعاسلا موقت ىتح» ْ

 قرط اترالو لاوهالاةدشنه اور 3 رم دلار اظيأ | تصح تماقاذا ةماقلانأ هل هلا

 20 ايندلا ف عل 3 اذه نم دافع انكم وأب 2 نولوشو مولا كلذ لوه نم

 ء |ءطوم ريع ىف ةدابعلا 2 فعأ «نياظانكلو ذو ناكديغ خانو هبانبذك |

 ' لجدزع 3
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 0 اوف هي هي ريلف 0 50

 هئلامو هللالوسراياانلق اوتينثافهتلادابعار الاعش ثاعو 0 5 نا و ما

 مهوعدبف موقلا ىلع ىتأبف حرلا هتريدتسا ثيغااكلاق ضرالا ىف هعارساامو هلال

 مهم راس مياعحورافتب نتف ضر اد راق ءامسلا مهل سعأبف هانوبحسو هءنوذمؤ

 راو وؤدل يوكل موقلا أي مثرصا و هدمأ و نورت واردت 0 أ

 ىجرخأاهالوقيف ةبرخابرعورهلا عام ىف * ممدياب سيل نيام نوعصيف عفر

 هعطقيف فيسلابهيرضيفابابشائلتمالجر وعدي مث لعل بيساعيك اهزونك هءبتتف كْرْوَل

 هللاثعبذا كاذكوهامهنيف كع#ودهجو لاهتيو لبقيف هوعدب مث ضرغل :ةيمر نيل

 انا نجت ورب نب ق_ثمد قرشءاغيملا ةرانملادنءلزنف مال_سااهلع مص نبا حس

 لخالف ٌواوالك ناج هنمردحت هعفراذاو زطق هسأر أطأطاذا نيكلمة <> أ ىلع هلل
 باس هكردب ىتح هيلطيف هفرط ىهتتي ثيح ىلا ىبتبهسفنو تامالاهسفن عردج رف
 مم دحمو مههوجو ىلع عسمبف هنمتلا مهمصعدق موقىلا مالسلاهيلع ىسيعىنأ,مث هلتقيفد
 تجحرخأأ دق ىنا مالسلا هيلع ىسيعولا هللا وأذا كاذكوه امنيبف ةنخلا ىف مارت
 00 ٍهَحَأ كات لل ىدابعز رت 0 ا 0 نحال نادبالىلٍ اذ ْ

 مهف هللا ل سريف هللا 0 و ىسيعدتلا ىن 32 وياا كدحاالراخي - ةئام نه
 ىلاهباعأو ىسيع هللاىن طيب مث ةدحاو سفن توك ىسرفنوعصيف ,ماقرف كلل

 ىسيع هللا ىينبغريف متلو مهمهز هاامالا ربش عضو» ضرالا ىف نودجالف

 لسرب مث هلللاءاش ثيح مهحرطتف مهامف تدعلا قانعاك اريط هللا لسريف هللا ىلا هنا

 ضرالا لاق مث ةفازلاك اهكرتن تح ضرالا لسةة'ربوالوردمتي هنم نكيال ارطمذلل

 كرام و اهفقب نواظتسيوةنامرلانم ةباصعل !لكأت ذئمويف كتكر.ىردو كركر
 ةلبقلا ىنكتل رقيلا نم ةعقللاو سانلا نم مائفلا ئنكتل لبالا نم ةحقللا نات لس

 ةبيط احر هللا ثءبذا كل ذك مهامنيبف سانا| نمذخفلا ىنكتا مننا |نم ةسقللاو سان

 نوحرامي سانلارارش قمو مه لكو نهؤ» ا ضيقتف ل مهدخأت

 0 هش ا وقت مهءاعفر تا جرا 1
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 هو سنس ذو عرس احو) هد هلع ةفيعص ىف ( نومتاك ) انساب ةظفطاىأ ىس 1( هلاناو ) غابأ

 000 ىلع ) هدوجو عنتملا مارلاب دارملاو ىنعم هدضو انزو لالح و نك ناتئلامهو

 1 ارحووأ ثمبلب هللاىلا عج ءال هي 7078. ]29- نا نكح ريغ امو ع تلوم لع متع الل
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 زارق الف هلسرو 000 فى 586 ف معزا 4 نفك

 ل | ىنذ ىف هاو األ لا ريوتسا اك با وثلا عنا ريعتسا ةمه_سل 0 26 ةيعسل

 ع آو امدح 1 : عيضن الهلع ة هوت نو 2-5 روساك ف ديعل هي هلان اوف ةغلابلل

 لمعل َن 0 ل 5-1

 00و فاكلاو ةزجو 0 5 ىرقو مب* روص:ه ريغ اهلهأ ىلع عناممو 7# ةيرق |

 | دا اهك الهاي نكح 1 اهانكلها © 3 مرحو مر ةوءارلا ناكساو ل

 > وأ ةلصالو ةاحلاوأ ةيوتلاىلا مهع وتحد نو_ه>ر 0 مها 0 4 _كلاه

 3 52 هيلع ل15 راء تس دام هللعانوأ مم ارد هرب انوع ءازولا مهعوجر

 نوءجربال ملا روفكملاريغ

 مالسالا ىلا رفكلا نم

 اهدعب كح ىتلا ىه ( ىتح)
 ىلا مالكلاو مالكا

 ءازجلاو طرشلان م ةلملا
 اهزيحىفامو (اذ) ىنعأ

 (جوجأ أمو جوج تحف)

 قدح يعرج ع ْىل

 كفاضملادخ 6 قالا

 امهوىءاش تمهف ةيرق ىلا

 سنالا سنح نم ناتلسق
 ءازحأ ةرشع سانلا لاش

 نوشالو نودحر "ال معالوا 2 مدعو ءا ممايحوا مهب ول ا
 0 ربح مارحو

 0 ك1!بةءارقلا هديب وديعقماةب ل اقرء "؟ دملاوهو وكاذا,ملع ما ر>وىا ٌ

 ب عع 5 -ِ تسرد 5
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 و8 وحامو ًّ نع ريض دمعي هللانأ كلذودسلا مرو رب وجأمو | كى

 ج وجاموج وجأي < ا زشت ( بدح لك نم )
 لوزتلا نوعرسسبي يأ 5 نولسنيإ بدح لكنم مهو قه مدأ ىب راشعأ ةعسئامهنالاق

 ةوحأمو جوجأَي مدارمل 131 اعد ]و ةيانكلا.ذهىفولالتلاو ماك آلا نم مس

 5 00 هللالوسررك ذ لاق ن 0 اوثان ,ىورام للدب ا

| 9 0 - 

 عاشرا ىا ضرالا نه

 5 0 3 ند نو_ىحار

 هدا 0 باو ةيدخال ع كا لكل 5 داع أ ؤموهو) هر نيبوهنيباعف ت انه ءاطاأ ( تاحلاصلا

 الع عودجرلامار حولاش وناع جالا | مه رع 5 نء (نوعج ريال مهنا)ر ,فكلاباهانلد + (اهان :كلهأ )ءاحأ اولهح

 8- 0 (مهو) نودحر هذئذ (جوجأ داليس اذا يح امدلاىلا نوءحربال مما ل لتقل ردبمو ماهانكلهاةكم

 5 : ش نوح ركن (نولش) عفت رع ناكموةكا لكنه ء(بدحل كو 0



 انم ةبهرلاوانبف ةبغرلل ىأ هللوعفملاوأ لاخلا مضوم ىف ناردصم امهوهنر ةجز و>ربو ةرخآلا ردع
 اهفانخفنف)ءارك ولالا نمهتظفح ( اهحرف تنصحأ) ىتاا ركذاوىأ ( ىتااو) نيفئاخ نيعضاوتم ( نيعشل
 هيلاحورلا ةفاضاو امنطب ىف ىسيع ئفنلا كاذب انئدحاذاهعرد بيج ىنشنف لير بج ان سعأ 0 عسملا عورابفاني رح

 راهنلاو ليللاانام> ولاق اك نيد لَه ملاءاو(نيملاءال) ناث لوعفم ( ةيآاهباواهانلعحو ١ مالسلا هيلع ىسدع فيرم

 لوعقمدي ف كلذك اهنبا لا 00--

 هيلع لدنو هلعفوطعملا |
 2111 نمنيشاخو ةعالس | "او باوثلا نيب ًءاروأ بغري دى

 . 1 ئ هاو هلانام هللا نماولات من ١ ىنعملاو لحولا ىعادوأ 5 ي نا انك

 1 نم ##انحو رنه هولا رمذ ع ٍ؛يقنل | انلعف لمقوارسف وجرىف ءانيبحا ىأ يف مال لاو ةالصلاه لع ىسيعو كلماةمالا(ةدحاوةماكسمأ || و مب فس ع كاان ها اهجرفتاصحاىلاو الل
 0 « 1!ةراشاذهو 8 اب وطمس وذاسلا هيلع لاح ل

 5 ًاوءان م الا عيج ةله ى 50 قفل اكن لأ نم ناذ# نيملاءالَيآ هلوقدحو كل ناو امكااحوا امهتصق ىإ ع

 د عأ لاجدحاو : بجي ىتلاركتلممالسالا ودجلة ناىا# مكانه عناصلا “5 رد

 لدام لءهادلاو ةقرفتم ريع | ةالصلا سلع ءامدب ب الا نيب اعث ةفلتة ع ريغ د ةدحاوذمأ ِ املعاوت وكف اماعاون وكت نا رك

 0 ا عف رئابةماو هذه نم لديلاىل !ءبصنلاب كتم 2 وو عاب منال | نيوص ىناهريماةكراشمالو ا

 لالي 0 ' ْ را 3 نوديعاف ف ىريغ ك6 هزاأو لف ناربخ امنا ىلع مفرلانئر قود خآأ ىكتلم ةاتتالا
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 ولدغل :عربعةدحاو 1

 اراعفاَو || ع ىوديعافأ ط_سنال ىلا ردثلا وه مس بأ الءز5 ةالأأ |! فوآلاوه عوشللا # نيش 5 ارابتخا, كتيرىأ ؟(نوديعاف | تتاح انا اونو # ىلا#ت هاوقوهو عوش+ ا ىنكااو هءاقعنم ةبهرلاو هءاوىف ةبغرلاناك
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 (ممنيب مهسمأ اوءطقتو) | الك

 ناالا متءطقتو مالكلا لصأ ]

 ىنعملاو تافتلالاَةَش رط ١

 انباو اها طم>و 8 2 هللا ةقانو هللا تدب ىسعلأ اه رشتديلا 2 تال 1

 نا ب[ امه تلق انه تاريغ: نم دلوّى ل ىلع ان 7 دقلاكى ع 4 نيملاعلل 3 ةلالد ىأ 4 هَ

 اهتدال 0 راو 0 ره 1 هنأ تس ا اهدححو 5 5 | ردم تاقءةيآ لاق ةأ |

 ىأ 4 ةدحاو دنا 0 مكنضو مكتلم ىأ م 5ك دهن 3 ىلاء:هلوق د 5 1تأ

 ىلع ى هىتلا ةعاجاةمالاو نايدالا نم مالسالاو وسام ل طباف مالسالاوهو ادار

  نودبعاذ مكبرانأ او دحاودعتمىلعاهلها أعاةجالةمأ ةكبارمكلا ت تاء>ودحاو مق ١
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 منيب مهنيد صأ اواعجو 7
 اياز> ال1 ة] و راضووامطق ْ

 قرفلاءالؤهن ابره دعوت مث | ظ

 انيلالك)دفلتلا |

 انودي 5 لامر اذا عوأ كم

 ع 01 ع 55 0 10 9 5 1

 ىأ# نب مها وءطقتو فى نودحو ىأىنودبعاة ىريغمكل برال وىنيدىوس نيدالى
 1 ا لك وه ضب نم مهضعب أربتواضعب مه ؛نملىتحايازحاواترفاواراصة نادل 0 1 0 *ىم تأ 5 : صو 5 م 4 1 1 ل : أ : 0|

 (انحورنماهفانسفنف)اهعرد برح تظفح (اهحرف تنصحأ) ىتلاركذاو(ىتلا ا طم نيعضاوتم (نيعشاخانلا وناكوإ) ١

 سملالبةدالو وبأال آكل لسا 7 ىنبا(نيملاعا)ةربعوةمالع( ةيآ اهنياو اهانلعحو )انما انهءرد بيحىف ليربح

 ( مرني مهرعأ اوءطقتو) نوميطأ (نودبعاف) دحاو بر ( مكبرانأو )ىنصدحاو نيد ركد(ةدحاوةم أ تأ ذه
 انيلا ) ةقرف لك (لك) سوجلاو ىراصنلا ودوويلا دي مهنيدىف مهنياهفاوأ

 ش اهانلهح ورب دق 1 1 ءاسا ني 'نمءانااعدالو أ 00 ضرار امهلاح
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 -انيللملا, فيش 2: نسا ويجي مدح
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 راب ووو حدا 2
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 ءاقاواقم د "0 ١ ز>-ردصلاةمقادب : رشع عياسلاءز للا )نكلءاعلاب نينمؤملاب صنو

 ءاملا نيكسست هينوزوال

 ليقو تارورضلا هبايو

 تفذخ ةيجهالا نم ىههن هلصأ

 نينوتلا عامج الةمناثلا نونلا

3 
 ذاايركزو) ةكئالملالزنتىف

 (ادرفىنرذنال ب رهب رىدان

 هلرءادإو هقزرب نادر لاس

 ثءاتلا ىدخا تفدح

 ثراواليا دي>حوهعدبالو

 (يستسم هتاولا هسحأدر مث
 (نيثراولاريخ تنأو)لاقف

 - 2 ع

 ىنثري نه ىقزرت ملنافىا
 . 0 .٠

 ١ هلاتيهو و هلانبمم ان ) قابىأ
 هلانطلسأو ) اداو( يحي

 ةّكاص اهاتلوح ) هحوز

 دعا ناهلاتسب دال

 ةئيستناكوةنسح وأ اهرقع

 ءايبنالا ىأ (مهنا)قلملا
 ل :روعراسيا وناك) ني ووك كلا

 امنا مهنا ىأ (تاريخلاىف

 مهتابلطلاةباحالا اوقدختسا
 ريخلا باونأ . يراني

 اهلصح ىف
 ىأ(ايهروابغرانتوعدو)

 ركذاو ( ايرك ذو )
 ) ىدانذا ١ ايركزدحماي

 ) 8 ردنال بره.ر ( اعد

 اديحو ( اد رف) ىنكرتنال

 ا تاوز نسل

 انيجحساف) نينيمملا (نيثراولا
 (يحهلاتتهوو) ءاعدلا(هل ش

 هلانعاصأو )ا اصاصادلو

 ىنعي (مهنا)داراب(مجوز

 ءارواسفو

 وابغد ا 0 ب تالا ى "1 9 ورذاس( كارلا فورا 1 ) يخو ءايركز لابو ءانبنالا ٠

 نوءداس '

 اوع كسعدق تاقناف اش أ

 نظفاهنمو ايضاتم بهذذا |

 فارتعا اذه 0 ىلا عضوا ةنيملاظلا نم تنكىإ ١١ هلوقامأو ز

 ا هل ل | كاجناع هقعضاوأ هير نذاريغي هموك نع هحو رز نركب نااهاق ةبنذن ا

 . ل ا 1 ا

 . ع .٠

 لاف هير ا 0 هيرىداذا |

 لولا كفذخ ىهتهلصاناىلع ماه امواو سائل
 لا فورح نم مق ةوااهفذحل هاذ 2 وىهونورهاظتىف ةيناثلاءاتلا

 امم .عامجا فدحلاىلا ىعادلاناذ نينوناا تكرح فالتخا هيف حدقالو
 1 لديع ضاموه لقو سللا ف 1 ىتاحمن ىف فدحلا عانتماو ماغدالا

 0 لوعفملاو ردصملاىىلا دتسيال هنايدرو افيفحم هرخآ نكسو ردصملا

 و الباديحو 4 ادرف ىنرذاال بردبر ىدانذا ايركزو 8 هرخآ نكسسال

 0 هلاتبجم اف 0 هنىلاباذاف ىتثربنء ىقزرت ملناف 4 نيثراولا ريخ تن :اووع

 اخ نيس ايركرلوأ اهرقعدعب ةدالوان اهانهطصاىا هي هحوز هلانحلصاو ْ

 مس مالسلاوةالصلا ع اعءايبنالا نم نء روك ذملاوأ نيدلاوتملا نسي مهن :| © ةدرح

 ءرو ايغر انلوعديو 8 تاريملا كامالا نور دا

 ءاسن الام 11 تنذذلا عوقو زاحأ نم ةصقلاهذه نم عض

 نم تنكىلا هلوقاهنمو هيلعردقن نانأ

 5 ةلاسرلا لبق تناك له ةعقاولاهذهىف اوفلتخادقف ىلكلا باوجلا

 تاذاصلا ىف ىلاعتهلوق ليادب توها نطب نم هتلادحر خأ,ن ادعي هتلا سر تاك

 :زنوأ - ةئامىلاءانلشرأو هجورُخ اذا سلا 1 تناك ةعقاولاءذهنأ اًذب- تدثف نو
 ميبصا اوهو يكاد اهعنمو ةواال

 علما كلكلو 1 00 ادع هاما ايضاعم تبهذذا هاو ىل اصصقتلا

 را اي !امملع ةءاحعإلاو زاحادقو

 مل نردقا نم وهلم وءهرابتخا ىف دملع قيضي الىبلاعتهلل نا ف 5 م

 0 هليصخ ىلع هل ردق عم لضفال كرت ءاششالاهدعىو هع وق ىلع
0 1 

 ل نيلسرملا نمل سن ءعناو هلوةللد ةعقاولا هذه ليقدتااسر

 تيل د|والاديحو ىأ هادرف ىترطال رإ#
 0 انراو ىنقزراو اءانف ب قانلادناب هللا ىلعت انيوه ه# نيثرا وبلا ريح تنأو 9

 »نيتزارلاريختنأو هلوةكوهف زاهلاو لثتلا لسس ىعاذهو ميا ثراولا

 1 0 2 1 0 5 0 0 0 . ربو

 ىف امد أني سأ ةعاطلا لف ىلا اوهش رهن , معأ , ءاهب 0 نعد وا

2 



 0 ١ ١ 0 0 ١ 1 ٠

 دقل لاقف ةيواعمىلعاموب لحد هناامبنع هللاىضر سابع نبانعو (هيلع) قيضن(ر ا ظف 0 1| نط
 ىهامو لاق كيالااصداخ 2 ءاس 3 ةروس و )ىشنلدجأإف 5 -2 6 لا 5 ناؤتلا .

0 0 1 7 
 لاققف هي 2 رمق هيلع قيضأن [ 0 هيلع ردد نل نأ ن اف 9 قف اب ارضهم 6 اهدنع باد

 ىدشال نأ هللا ىن نظيوأ

 ًّ دقلا نم اذه لاق هيلع

 ُّق ىدانت ) ةردقلا نمال

 ةملظلاىف ىأ (تاملظلا
 نطبىف ةفئاكتملا ةديدشلا

 | امنردق هف لع هن نإ وأ القثم ”ئرقدنا هدضءيو ردقلان هةبوقعلاب هيلع

 | راظننا ريغنم هموق هتغاسعىف هيلع ردقننا نا نظنم لاحم هلا ليثت وه
 | بوعي أرقو ءايلاب ىرقو» ةخاايطلانظ ىمسف هيهوىلا تقرس ةرئاطرش ة رول 0 ١

 | ةفياكتملا ةديدشل اذ اظلاف هي تالظلا ىف ىداتنف 3 القثم هد .ىرقو لويعفللل ءائي

 اق ةناوقك ترد كلاس ال تناله النبك تنال هلال يلا 5 وحلا نطب تأل

 تاملظىف مهكرتو مهرونب ْ ىنلانعو هرخا ملا ىلا ردا ل # نيملاظلا ع نمت ىث كزجت
 نطبو رلاو لاللاةلظوأ ءانيحتو هلانبمعساو 99 هل بيحعساالا ءاعدلا اذه وعدن بوركمنمام سو هلع 1
 دنت ىأ ( د ( توحلا : مايا هد 7 لدقو هنطب ىف ن ا عيرادمإ ل !احاسإ !اىلا تواعا هفدق ناب 6 مثلا 1

 كرا (تناالااكلاال) |!
 نم تنكىنا كنامس)ىأ |[

 ىجورخ ىف ىسفنل ( نيملا طا ا 6 علا ىل 1و نم هللادحر كَ كلذلف امنه ايراه جرحو هندن نم اهفدقف ليغتلا لا ٠

 لنذأتنأ لبق ىوق نم ُ لسرلان م م :هلاواوأ را ام ريصاف كو هيلع هللا لص د# هيدنل لاقو ل دل

 بو ركم نمام كدد : ىف ن 0 نأ ىأ 4 هم لع ردش كك اظذ #9 هاوقو توحلا بدحاضصك ع نكنال 0 ١

 الا ءاعدلا اذ 0 ١ س سما هيلع قيضنت نانأ نظف ةأدعف لو هنع ةياور ,ك سابع نأ 1 5 ةيولا أ

 نسحلا 0و هل برس 1 هلزيسا وهيرأ ا.ضاق أوم سلوا ا لق هم ةءلع ردش ذاؤ هز زول د اف هاثعم ا 1

 ىلع هرارقاالا هللاو هاحتام |[

 هلا عساف ) مظلي هش ا ةغذاث لئقو مايأ 5 كقرس ليقو ةليلو هاو نيام ل نيءبر دف 3 توحلان رطب ىف

 ةلزلا ع ) ملال ءانمحو ١ دك مخارو كنار ىلا بانق ةعباسلا ضرالا م غلب ىد هب بهذ توكلنا

 2 ١ توحلا ن رطب ظ فر هاا ةلظو س الأ جيَظ أ 42 اغلا ىداقإ توذألل

 (نينءؤملا 0 كيدكو) ا تحعتصامو تك دصع ثءرح ىأ 03 نيملاظ ذأ 2 5 | كراوعس تنأالا هلاال نأ ُ

 كانا باتتساوأن وعداذأ

 3 يي 18 0 || اعوفرم ةريرعو.أ ىورو هتحرب توملا نطب :.ه هللادجر خاف كريغ دبعأ ف 'ىث
 00 ملا هده [طع هر ىنالو لسا كي ددألو هنخ نأ توأكلا ىلا لاك هللا ىحو ع

 عى بلو ا : 5 1 1 . 0 8ع حللق نوسلا |
 معدنال نونلانال ضعبلا | لاقف ديكو وب عم“ رح لفسا ىلا هنىهنا | الف وعل هتكتسما لا هن ى

 ىجن هريدقت ل يقو ما ف
 ءاملا نكسف نينمؤملا ءامحا |

 راسا ىلا لمقل | كيسا واففخت ١١ ولاقفثوألا ن طبق هق سنو ىدبع كلذ لاقف لوهخ ن ناكم نم أ 0 ْ

 و هأ اويمسمال 8 لاق حلاص لع 0 مون م لك 07 كر |١ دءصي ناك ىذلا اصلا دف

 تل ا ا من ءلا نم ءانمحنودلا لا ىلاعتهاوق كلذف لحاسلاىف دِْئْذَعُت توما اذ كلذ
1 
1 

 0 0 نظن |! 00 بور كلان د ىأ «نينمؤملا ى 5 كذكرإل تالظلا كلن 1 انف 3 ةءاأن هشلعر دش ا
 تبيضع ثيد- ىسفن لع(نيلاظلانمتنكى :1 كيلا تب 1 اس تنآألا هلال 57 2 كسلا ال

 ءاعدلا كمع ف نيش وكل خ مث اذكه ) كلذكو ) تالظلا عند ) 0 أ و ٠) نامل ل | ْ

 اف هللاوعد موغ نه © نينمؤملا ى معد كلذكو 8 3 ةئيطا مع لقو ماقتلالا عل

 00 ىف ءافذةماشلا ا أ الا ىذا كلذلف ىحمامالا ىو صال |

 ١ ١ ِح 1

 7 : ص

 5.١ هويتك ا يحفل 117 بالتالى .-هالاالا " ا فلو ع او ارجل واع تك تي ىلا يح
1 
1 

٠ 
/ 

 ا ناطم دلل ةهعدب ن أ هلل !ىلأ ةدايعو فلس هلناكو هيلع رد ّك نأ نط د ىد ن "رام

|! 
0 
 هنكحت )او ةشح ولاو ,

 توما نطب ىف وه حس لاق رملا باود عبس" اذه ديلا هللاىحواذ اذهام هس
 انوص ةياورىفو ةببسغ ضراب اةيدض ان وص ععسأ انيراي اولاقف ىوعبست ةكرالملا ت .ِ



 رح 5 اف هيل وااننوبت

 ىأ 0 منا )

 مه اص بوشال نم

 ( نوتلااذو )داسفلاردك

 توحلا نحال رع

 فاضاق توأْلا نونااو

 لاح(ايضاغم بهذذا) هيلا
 ىودهو ههوقل اغار أ

 مهيضغأ هنادم وشل هتيضاغم

 لواح
2 

 اقف دنع مهيلع باقهعلا

 لوطا هموشمرب هناىور
 اوظمت سف مركحذام

 مهغارق مهرفك صول

 ثيح غوس كلاذنأنظو

 اضغبو هتبايضعالا هلعش مل

 ناهماعناكو هلهأو رفكلل

 نم نذالارظتء و رباصي

 مهنع ةرجاهملاف ىلاعتدلل

 (مءانلخ د أو) ىذا رملاوهللا

 ىف ) ةرخ الاف مهلخدت
 ص مهنا ( انةنح ىف(انتجر

 ريغنيلسرملا نم(نياصلا

 ةلنر نكماللفكلا غو
 < ملواحلاص

 تو ض رك كا

 بهذذا) مل نب سأ وب ىتعي

 كمل نم امراصم(ايضاغم

 ولا بحا

 ارا ىنعي © انتجرىف لامار 3 بئاوتلا ناد و فيلاكتلا ْ
 ناذمالسلاو ةالصل ا مهملع ءايد الارهو حذل اصلا قنياماكلا # نيااصلا نه مهنا ١

| 
 هكهو 0 ةنقسلاىلا نا بضغب كلذ نم لعأ سحاالا لاق ب اذ سما ْ

 0 ل د لف قبض هما 0١ اًذكاص ادع ما |

 ا (نونلااذو)اس نأ

 تلح اذاذ قاطناف لاق ىودعجتّقاذاو ا

 ,ف رظن هابعأ الف لحرلاهل |

 ملأت ةاردعأ لاقف هفرعف هدلا رظنف كباب ا

 ْ نم مهنا باوثلا نم ةنملاىف هما مهريصو ةوينلا نم مولع هب مينا ىنعل |

 ُدَوَللا ىلا فيضأ توملا بحاص ركذاو ىأ *6 نونلا اذو ف لجون ع هلوق # |

 ٍ ةاورف سابع نبا لاق # اب ا.ضاخم بهذذا قى م نب سآوب وهو هانأ هعالتال ا

| 
 ا

 : 1 هللاقف ليئارسا ب هعم اواسرب ىتح كئاوأ بولق ىف قلأ ىناف ايوق ايبن |

 كدا لاق لآل ل ىيارخأب كرمت هتآ له سنوي لاف حرخم نأ ساو:

 التو "ع خم ا يما كل

1 
- 

 و ىتهن سنون توما بحاصو # نونلااذو © دافلا ردكن ءموصعم

 اهم مهرارصا ىدامتو ميري ةدشو موعد لوطل مريام ةموقل «ابْضآْعُم

 ا 2 ترسيلو من ميَوَح دابا مناي رق بادعلاب مهدعو لقو سؤبنأ ىلق

 : 5 ةرج رجاهملاب مههضغأ هنالوأ ةغاالل ةيااغملا ءان نموهو كلذنه بضغو ممذك هنا

 ل سلج الف ةلئاقل ةحئاقو أذ
 7 ادا نعدتالدلهأ ضعي لاق لاثلا مويلا ناكالف ساعنلا هيلع قشو هارب الف
 | اف ءاث ةعاسلا كلت كناك الف ساعنلا ىلع قش دق هناف مانأ لح بالا اذه

 ابل قدف تيبلاف وه اذاف ابم روستف تيئلاىف : رك ىأرف

 نم رظناف تؤ إف ىلق نءامأ لاق كرعآ ملأ نالفاي لاقف ظقتساف لخاد نه
 لاو ماننأ لاقف تدبلاىث هعم يلا اذأد قلع م 5 قاغم وه اذاذ بايلا ىلا ماقف

 ْ 8-0 تامفام تاعفو 5

 اس ناكل يقف هنومسىف فلتخاو هبىؤفوف ماب لفكت هلال لكلا اذ ىعيسف هللا

 3 رف مهانلخدأ وهاب نكي ملو اخلاص ادبع ناكدنا لدقو ايركز وه لبقو سايلا

: 
 ش
5 

 م
7 

 ٠
 ع

 و ' اا كارل حاد ال عارف :نيطملف نيون هموقو سنوب ن «.اك

 ىجواف فاصل و ناطيس مو جوي هللقو كلا ليقز> ىلا 0 ىنلا ءايعش ىلا هللاىح

 /ز) كلملا اعدف نيمأ ىوق هنا سنون لاق اببالا نم ةسهن هتكلمىف ناكو ىرت

 هموقو كلمالو ىنال ابضاغم جرخن هلع اولسأف ءايوتأ ءايبنأ ىريغانههفلاقال لاق
 كَ | لع انا ال ديرل انيطافم هموقن 0 بكرف مورلا رحب |

 .: او ,هدعوأ ايف فاخلاهياعاون رج موق رهظا نيب نوكي كك هركو مهدغوأ |

 دعو فاخ روهظ نم ةفن أ هبضغ ناكف هب مبنع باذعلا عفر ىذلا ببسلا لعب لو |
 ةموق ةداع نم ناك هنا رابخالا ضعب ىفو هللا كد ةيهاركأل اياذك ىعسي هناو

 ف اذ داسملل باذعلا م ملام هولتش 0 تذكلا هيلع اونر> نم نولتش

 1 ب ل ناجح أ ضاع نبا لاكو ايضاخم 5 ردنأف ىونيب لهأ ىلا قلطتا لاقف س

 . منغ



 1 م م : هه ١ ا زم ش

 اوريصمل 0 عمو هل 1 نيو هجر ف نيدادل كا دوال هجعر

 ليعمساو 7 مهاسفنالو ناسحالاب مهركذناناف نيدباعلل 0 بيب اك وناثيف وص

 طظحاذناك هنالدب ا ل لِقو 2 و لقو سايلا ىعل ك لفكلااذو ]

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأن ءا( خ) هناكرب نم ألا را

 مع لق وعال ىكلو براي لي لاق ىراع كتنغا نك ا ملا بوبأ اي هير هاذإإ

 مهلثم كاني آو ٌةرخ آلا كلاؤناك ت 5 نأد ايدلاف اكلم 12 تدش نان د اا ْ

 ىنعم قوي اد ىلغف امندلا ف مها 0 و ةرح الا 3 ل نو لاقفا ان ا أ

 ةجر ب دالوالا لهالاب دانراو انذلا ف مهعم مهلثمو ةرخآلاىف هلها ا ١

 لجو زع هلوق © مهل ةريعو ةظع ىأ نداء ىركذ دلل ةمعن ىأ# اندنعا

 لفكلا ذوو خونخاوه#ن سردار ف تابت هلل مهاربانباوه# :

 ءالؤه ركذ هعبت أ ءالبلا ىلع هريصو أ ١ هللا امل # نيرباصلانف ا

 ! !سو هيلع هللالص لسا اسيا دابعلاو دنادشلاو نحنا ىلع اوربص مهنال ءاب ا
 أ

 مهقاوقلتشان لفكلااو دامو 2 ا قدقف س ؛رداامأو عزل ىلا دايقنالا ىلعرب

 ككلم ضرعانكحورضق ديراىن ىاةبلاةللا جوا اكس نكو لمار ىتنهاس نال

 نيب ىضقيو رطغالورارللاموصيو رتشالو لدا ىلصرمنلا لفكت نفلسارسا ل
 ادهم كل لفكتأ انأ لاقف باش ماقف كلذ لعفف هبلا كاكلم مفداف بضغيالو سان

 ا لاق عسلا ربك اللبقو لفكلا اذ ىمسف ءأينو هلهللاركشف ىفوو لفك
 نم لاقو سانئاأ عمج لاق لمعي ف: كالا ىلايح ىف مهيلع لمعي سانلا ىلع /

 / لجر ماقن بضغبالو ىفشو ليلا موقيو رابللا موصي هفلخعسأ ثالث ىنم لبق
 | نماثلا تكسف رخآلا مولا اهلثف لاقو ميلا. كلذ هدرف ان أ لاقف نيعلا هير

 د نيح فرعط 3 ةروصىف سلبا هاناف هفلخمساف ان أ لاقف لحرلا كلذ م

 اذهنم لاقف بايلاقدف ةمونلا كلت الاراهنلاو لبللا نم ماننال ناكو ةلئاقلل همت

 يول ناو ةموصخ ىبوق نيبو ىنيبنا لاقف بابلا مفف لاقف مواظم ريك مشل

 يح 0 تحر اذا لاقف ةلئاقلا تبهذ ىتح هيلع لوطي لءحو اولعفو اول ا

 هيغتبب ماقف هرب إذ رعشلا ىرب له رظنب هاجم ىف ل نات حارا ىلطال دج ذخأ
 لاقلت اقلاىلا عجر 1 هرب إف 1س انلانبب ىضَش لعج دا ناك الف هدحم

 ع ع . 1
 ا 0 مه 1 . الا | 1| | 2 ك
 لو ملا هللاكو هأ 3 ” موأ اخملا 2 لاأغ 2 اذه 0 لا 2 بانلا قد همم نا :

 كود كريطعأ نك 0 دعاق كنأ اون ع ا: اذأ 8 هحأ ا لق أن

 ( نو

 | ىف ني بوبأ لحل بهذ نه داو > هيلع رد اناب رع لَستغي توا و

 ١ كلهأنا بوال لبق ةمركع لاق اوكله نيذلاهلهأ لثم بوبأ هللاىتآ ليقو كل

 همي 0000000000

1 

 ا بيصناا ىتدع يع لفكلاو ب .اوثوهنام ينال فشساوأ همرفكتو_أ لات 1 لأ ١

 ١ قاشم ىلع * نيرباصلا نم 0 ءالؤ_ه لك #* لك » فعءضلاو  ةلافك

 ) ان دنع نم ةجر ( مهعش

 ىرك ذو ) هل لوعقم وه
 بوبالة حر ىنعب(نيدباعلل
 نيدياعلا نم هريغا ةرك دنو

 اوناثف هريصك اوريصيا |
1 

 0 نب( ليممساو ) هباوثك |

 نب( سيرداو ) مههاربا ' ْ
 (لفكلااذو)مدآ نب ثدنش 17

١ 
١ 
ْ 

 سايلاوهو مهركذا ى ءأ

 نوننب لا ْ
 نم ظاطاوذ هلال هءىمعسو |

 ١ نملك) 0 ْ

 ءالؤه ىأ ( نيرباصلا

 مه-اك نوروكح ذملا

 راما نوفوسوم

 (11 1 ] ةت (ةجرا)
 ةظع ( نيداعلل ىركذو

 (سيرداو ليعمساو)نينمؤملا

 و)س يرداو ليه “ارك ذاو
 (نيرباصلا نم لكل فكلا اذ |

 سأ ىلع



 ءءاعد انبجأ( هلانبمكساف )
 ) رض نم هءامانفشكف (

 هلع اماعثا هرضانفشكف

 مهاثمو هلهأ ءانيتآو)

 هيلعبوب أنا ىور( مهعم

 داونم ايمور ناكمالسلا

 هلع مهاربا نب قمع

 ميسو نيذبةعبس هلو مالسلا
 رباع فالآ ةثالثو تان

 ءاشإ فالآ 7

 اهعش نادف ةئامسجو

 ا ماد عوكل ديعةثامسجم

 هللاءالتناف لختو دلوو

 هلاموهدلو باهذد ىلاعت

 ةرسشعىناع هندي ىف ضركإو

 وار ا

 هنأ سعاد تلاقو نينس ثالث

 لح و ْئعهللات وعد ولاموب

 الأ تناك له

 انأ لاقف ةنسنيناك تلاقف

 اموهوعدأ نأهتلا نم ىمحسأ

 فاخر ةدن ألا ةدم تغلب

 ايحأ هنع هللامثك الف

 مهاثمهقزرو مهايعابددلو

 د

 نم (رضنم هبام)انعفرف
 ءانطعأ (هانيآو)ةدش

 نذلا ةنملاىف ( هلهأ )
 595 )ايلاف اوكله

 لئثماسدلا اىا ادلو ) مخ

 ايندلا فاوكتمام

 لفاوت مهم هلدلوو هدلو يحاو أ ناك امةدندك ةلدلرؤأ 1 مهم مهلثمو

 م 07 | رشع كا
 . ءافششلاب رض نمدباما 5 ل ريعساإو 0 0

 عدرا ىتح ةدحاوةدح“ىل ىدمع# | اهل لأق سكان بتكلال شضءب ىفو هم فامقل ىذلا

 ءادقل لاق اهاراامو اهللاقاع هنربخاف بوبا ىلاتءحرف كدحوز ىتاءاودلولاو لاملا

 اذ دنع لاقو ةدلج ةئام امي رضي هللاءافاعنا
 هتدتلا نا مث رفكلاىلا ىاياو اعابا هئاعدو هلّتهرحدومع“ىفن سلبا 0 نمرضلا نم

 ونا نيعربي نا داراو اماع ففخو ءالبلا ىلع هعم اهربصب بوبا ةأرما ةجروجر

 مقا مث كند نع كنافيا هللاودع

 1 البقو ةدحاو ةبرعض هءامرسضيف ريغص دوع ةئام ىلع لكسب اًمْهْص دا

 ىو ركفلاو رك ذلا نءرتش نا ىثحت هناسلو هبلق ىلا دودلادصقنيح رضلا ىنسم
 للادنع كلناكولدقحىق اا الاتش ةنالثإ تره يس يحل هنا
 لي تاو اهباؤذ تعءايف همعطتام دجتإف اماعط ترلط هنااا ىناثلاواذه كياصاام

 اا ل1 ىنسم
 >َ 0 . 5 م .

 ام لاق كذاب ى كيلع دشاناك ام ىفوعام دعب هأ لق هنا ىور ىتح ءادعالا ةتاوش

 لقو ىديفش تنأ لوة نأ لع هءوادأ ىف ف ١ سلبا لوق ثكااثلاو

 5-2 هلوقب عز اوىوكشلا رهظأدقو ارااص هتلاءاهم فيك ت اقناف ه ءادعالا
 ادب ءاعد وه اعاو ةياكش اذه سداتلق ء باذعو بصنم ناطمشلا ىنسم هلوقو

 0 ]وق ليلدب قلاملا ىلاال قلما ىلا نوكت امنا ىوكتلاو .هلانبجتساف ىلاعت هلوق
 ألا ىلا ىوكتلا رهظأ نم ةنيمع نب نايفس لاقو - ىو ركع
 3 )اللا هيلع ليزيد نا ىور ماعزجح كلذ نوكي ال ىلاعت هللاءاضقن ضار وهو

 اكو امورعم 0 لاق كدت فك لاق مح ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع

 متسازهه ىلاعت هلوق # هاس ا راوانأ لب ءاسأراو تلاق نيح ةشئاعل لاقو نوركم

 كرف كلجزب شكرا هللاق هنا كلذو 6# رضنم هلام انف شكف ف هءامدانبجا ىأ

 هرهاظب ناك ءاد لك بهدف لءفف اهنم لستفي نا ءصاف ءام نيع تعبنف هلحر

 زبع تعبنف لءفف ىرخأ ةرم ضرالاهلجرب برضينا "صافةوطخ نيعبرأ ىنثم
 مححاك راصف هتطاس ناكءاد لك بهدف برو امم برسشي نا هسعاف دراب

 3 | انسفلاذكأو سابع نباو دوعسم نبا لاق 6 مهعم مهلثموهلهأ ءانين آو
 و نآرقلارهاظ وهو مهعم مهلثم ءاطعاو هللا ,هايحا ,منايعاب هدالواو هلها هيلا

 3و 0 نيرشعو ةتس هت دلوف ناشد ىلا در.هللاذأ ىرذأ ةياورزا نسا

 1 جنقلل ردنأ نا ردي اهل ناك هنا هعفري سنا نعو تانب عيسو نيب عبس هلزاك
 [١ تءرف ل بهذلا جعقلار 0 ىلع امهادحا ت تعرف نيتباه# هللا ثءب دا

 كير ناهإ لاق واكلم هيلا ثءب ىلاعت هللا نأ ىور و اضاف ىت>ح قرولا ريهشلا د لع

 هدف بهذ نمادارح هءاع هللا لسراؤهلا جرد ىلا خرخاف اذ كريصب مالسلا

 لاقف كردنأ ىفام.ك.فكيام كلملا ةللاقف هردن أ 0 اهدرو ايعماذ ةدخلاو
 كرد

 ْ 1 نم )
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 لمت ؟١07 لس

 رضلاوءانسمءادنلا نيمضتو لوقلا راهضا ىلع رسسكلاب*ىرقو رضا !ىنسم ناب« رض ١
 محرا تناو 8 لازهو ضرك سفنلاىف اع صاخ مضلابو ررض لكيف عئاش. ْ

 ضرعنع كلب ىنتك اواهبجوباع هسفنرك د امدعب ةجرلاةياغب هبرففصو #نيجارل
 هلهارثك اولا ءأبنتساو قحما نب صعدالو انماسو رناكو لاول اىف افطل بول

 1 ءاس الاةروس م

 0 هندبىف ضرملاو هلاوما باهذو ماع تيب مده هدالوا كالبم هبرمالتباف هلامر

 هنأسعأنأ ىوز تاءاس ميسو رهشاةعبسو اعيسؤا ةئسةريشع ثالثوا ه2 0

 هللا توعدولاموب هلتلاق ف-سوبنب ميئارفاتنب ةحروا فسوب نيش |

 ةدم تغلبامو هوعدانا هللا نم يحمس لاقف ةنس نيناع تلاقف ءاخرلاةده تناكدل

 مارح ىلعهن نيب 1 ىذلاكبارشو كماعط هللاريغا خذا ىنتسعا ةدل>ةثام كن 1

 ماعط هدنعسيلو بودارظنالف تيهذف اهدرطف كاراالفىنيعد ىب نعاًايشدنم قوذأن
 6 نيج ارلا جرأتن اؤرعغلا شدوا لب رلاقو هلل ادحاسرح قيدصالوبا كال

 ءامزيع تعبنف هلجرب ضكرف كلحرب ضكراكلتبجحمسا دقف كسأر عفرا هلليق

 نسحا هلاجو هبايش داعو طقسالار هاظ 0 هاك هنرد نه هيلع قب فاهنم دعا

 دقوالالامو لهانم هلزاك امو هيلع ناك امأيش ىربالف تفتلي لعل ةلح ىسكواحتجت
 1 بهذ نمادارح هردصىلع رباطت هنملستغا ىذلا ءاملاناانل ركذو هلهتلادفعن

 اقاهنم عبشل نآ ع 5 . اهنكلو ىلب لاق كتنعا ملأ بوااب هيلاهتلأ حوف ءدس هم

 110 ساح ىتح !
 ةسانكلا الفديلا تءحرف هبلانمجرال عابسلاهلكأتف عيضيو اعوج توع هعدادلك

 تناكثيح فوطت تامدف تريغةدقرومالا اذاوفرعتتناك ىتلاةلالا كلتالو تأ

 و ات تااق دكار نامت ف رشم نإاكم ىلع

 ىنيعب كلذو ىو ةسانكل اتناك ثيح فوطت تاعحف تريغتدقر ومالااذاو فر

 هتلاتمأإب نيديرتام لاقواهامدف 21 رع هلأاستف هاتناةلخلا تحاش تنحل و
 هن لمقام مأ عاضأ ىردأال ةسانكلا ىلع اذونم ناكئىذلالتملاكل3تدرأ تلو: 1

 قى لهو لاق هتنأر اذا 4 رعت لح لاقف لب تلاقو تكفكنم ناكاميؤر| لاق

 ناكذاكب هللاقلخ هبشأ هناامأ تلاق مث هاجت ٍىهو هيلارظنت ت تاع مث .اردحأ ىل
 تيصعو هللا تءطا ىناو سيلبالةلخمم عذانأ ىنترما ىذلابوبا اناىتاف لاق اخت

 ايف نينس ثالث ءالبااىف بوبا ثيلبهو لاقو نيرئام ىلع درف هللا توعدو ناطيشل

 ١و ماظعلا

1 

7 

 وي ديوك -: ١ك نايمكتتمطلا

« 

 مح حماس هيلرل

 | تنا اهللاقف ءامبو مظع هآ نال 5 العم. سل تكرم 12 لاو
 ١ ىذلااناو ضر الاهلاان|لاقالّت لاق ىننف رعت له لاق عن تلاق ىلا لح رلا اذهب واب 0
 1 ا 00 02
 / ةدحاو ةروخم ىلدحس واو ىنيضعاف ا ءاملاهلادع هاا كردحاصب ات 1

 | ىداولان طب هايااهارا مث ىدنع هناف دلوو لامه كل ناك ام لك هيلعو كءلعتد د

 قاسم ) ىاباغد ىا (قىا
 ررضلا فلاب رضلا( رصلا

 ررضلا مضاابو 'ىش لكف
 وا ضرع نم سفنلاىف
 محرا تناو ) لازه

 لاؤسلا ف فطلا(نبجارلا

 بحواع هسفنرك 3 ثيح

 ةياغب هنرركذو ةجارلا

 بواطملابحرصي ملوةجرلا
 | اذهل تنالاف دن اعف

 مرينا لهابوبأو حرت
 رنصلاهنع فشك اودجراذ

 ىضرسنا نع هسم ىذلا

 هفعض نع ريخا هنع هللا

 ضوهنلا ىلع ردقب لنيح

 فيكو كتشي ملوةالصلاىلا

 هان دجوانا هل لبق نموكشي
 امنا ليقودبملا منارباص
 راع ندا هللا طش
 كلا اررضتهنمال

 برقلاةياغ هيلا ةياكشلاو

 دعبلا ةياغدنم ةياكشلانااك

 ىنتاصأىلا ااا مو |

 ىجراو ىدسح ىفةدشلا

 ع 1 .٠

 نيجارلا جراتنأو) ىنحنو



 6 ا 0٠١ زل ( رشععباسلاءزجلا )
 1 : قازرالا مقا هنوريج نيرابحلارهقودكلمل ةكئالاا تاذئنمو راصبالاو

 0 ال لكود أ عرت :ءبوالاقت بوالاه رك هر دقراب ] ىلع لد ريثك مالك
 كرك 5ذق ىذلا لكنا تلعدق ىهلا ىلع ضر ,عي ىذلا مالا اذهنع ىتوق تفعضو

 لو ى كزحجبالو تلع تول بعأو كلذنم رار كيدي

 قطنا ىذلاوه ءالللا ناكف ىفن كمأ لو تماكت ءالللا نشف ىهلاةفاخ 0

 يمض تمىتتيلو بر كطء-"ىشب ملكتا ملواهيف ترهذف ىبتقشنا ضرالا ت

 ]ردك ىنج-رتل تكس نيح تكسو ىرذمب تملكت نيح تملكتاما كلذ لب 57

 اا ىدخبا رتلابتةصلاو ىناسل ىلع تضضعو ىف ىلع ىدب تعض ودقودوعأ ناف

 كياقع نه كب ثدفتساو 0 ,رحاف ءال_لا دهح نم كيري_ه“او كلذ مويلا

 فغتساو قمصعاو كر مصتعأو قفك انكبلغ لكوتأو ىغاف ىرشأ لع كتنتساو

 تقبسو ىلع كيفذفن بوُأأي ىلاعت هللا لاق نمدهركت ”ىثادوعأ نلف ىلرفغاف
 7 كفلخ نمل نوكل مهعممهلثمو كلامو كلهأ كيلع تددرو كلت رفغ دقف ىضغ
 مشو دراب لستةماذه كلحرب ضكراف نيرباصال ءانعو ءالبلا لهال ةربعزوكتو

0 

 ُُط

 رو امون دزب مل ليدس تذاع بهو لاقوة تس 0 هلال ثيل كول هعقرل

 ينس عبس لّئارسا ىنبل ةسانكىلع احورطم ب 0 نا و 3 2

 | 509 اولقديلا اوعتجا 00 ءاطقأ نم هدونح هن ةورص سلبا

 - ىلع تاطاس مث اريصالا ددزبملو ادلوالو اللام هلعدأمل ىذلادعلا اذه قانعأ

 لاؤلاقف هبلع ىنونيعتل كت نعتساف هنأرماالا هدرقنال ةسانكى ع ةاقلم ةحرق هتكرتف
 أنماولاق ىلع اوريشاذ بوب أ ىفهلككلذ لطب لاق ىضمنم هيتكلهأ ىذلا كر كمن أف
 ا 0 بوبأب كن اشفاولاق هنأس عا لبقنم لاقةنلا نم هتح رخأنيحمدآ كيل
 تسول قلاطناف 00 لاو 0000 هد َِش سداد اه- صول ْن 0 5 هناو

 دامو 1 اهركذو لاملاو 8 هدهقاحلاك ال اه 0 0

 و 302-! اهاناذ تعزحدق ابا اعف تدر صفادب ًادنع متم و رضلانمهيق

 0 ولان لاملان !كنر كب ذهب قم تح بوب|اينرمصت تءاج ًاريوبو اءذغ ىلع دل 7

 : 0 حراساو ةلعملا ده 9 001 كوصح 1 م كن واني ق ةيدصلا

 ّ الرع نينس مالا ااا كنف اق ةنسنيناك تلاق هيانمتم 53 هللأ

 : قهنأل هللاوةنسنيناك ءاخرلا ىفانك اك ةنسنيناكت ءالبلا ف تريصالأ كبر تفصناام

 ( دلجال )



 ( ءايسالاةروس ) م
 تتيناذاف ريبكلاو ريغصلا باقىف ةجرلاب ةمكحلا عرزب هللانا مالسلا هي هلع 3

 ةبرحت 0 نسلا لبق نم ةيكللا نوك 4 تدسلو 6 هللااه رهظب !

 ١  00 0 9ص "_90 ا 0

 ىتورقونالخ اميف متتكدقو مكحببلأ ى جا ةيفاعلاب ىلاعت هللا اهرتسدق ابو

 هل وىأرىلسيل و مويلا ,تدعصاو ىهصخ نم فصتنم قح فورم ىئالك عوهض)
 هير لع لبقأو بوبأ مهنع ضرعأ مث قبيصم ن م .ىلع دشأ متنكمنأف . 4م

 ىنتيلاي ىنقلخم مل ىنتهركذا ىنتيل ىنتقلخ “ىش ىال براي لاقف هيلا اعرضتم هباثْعَس
 : هك 0 و 0-3 تاغ ىذلا 7 3 ىلا ب تنذلا] 1

 7 0 ىذلاوهكناطلشناو 00 وه كءاضقناو قءضهلمحب

 ىرذعب ىلهافىف "لع ملكت أى تح ىناسل قلطأو ىردص يف ىتلاةبيهلا عزت ىرناواو 9
 ىنع ىلاعتو ىناقلاهنكل وباع كلذ دنع ىنيفامين تو رلى دفن نع مصاخأ وقءاربب ملكت

 1- 0 ا "0 راك لقال لف يا ىنحتسو ءادأالو فاربو

 2 لهاهساس ام 3 ص رالاتقخمو وب ىنم نم تنأنأ كاثمملشل غلب

 لح كتعاطب أ 1 تر 0 م 0 0 م رطاب

 ىلءىردت لهلاجلا ا بارتلا ىلع ءاملا 5 اهمدنه ثا

 يس نم ىرد له مأاهلج قيطت عارذ نم كلل همأاهتزو لاقم ئابغأ اهتسرأ] 1

 نبا ىردت ل همأ باعسلا تأشنا * ثىأ , نهىر 6 لهمأ ءارجسل ا رم تذل ى : اء

 ةنا ا الاب 1 ةناوكو 0 ردلا 1 ادد 0 3



 د مه 0 وس ( رشعمباسلاءزجلا)
 وفاعأوهو هللاىلا هتءوتتقسف 2 ةكفالملا زم هوان رت دكسف نققتساو رخل

 تمام كناىرب هنادلولاو الات أ ىلع نوه اعأ ىؤلا لاو اليلذ ائساخ سلبا

 الجوع هللا لاقفدد_سح ىلع ىطلسم تنألهف دل ولاو لاملاهلدمعتت نا هسفنب

 هبيعأمللا ناكو هإةعوهبلقو هناسل ىلعناطلس كل سبل نكل و هدسح. ىلع كتطلسد قف

 اب لك نيدباعللىرك ذونيرباصلاةربعهلعجو باوثلاهل مظعيل ةجلر يعدي ةطلسي
 دوبأ دجوف اعيرس سيلبا هللاودعضقنا باوثلاءاحرو بسلا هناوس انبل مم لزت

 | لسع هن 0 3 0 هانأف : هسأر 8 , ْن ل ادحاس

 ا م و راشفلاب اهكحمن اهمطق تح ةنشملا د خوسملاب 0 ىَح

 اك لع .واعخل ةيرقلا لهأ هجرجاف ن نتن أوريغت عمطقتو هم ح رق ق>كحم لزب

 7 0 2 خو هنأض اربع و ةضفرو ةشاع 0-6

 : أنم ةثالثأ ىأرالف نر لس هيلا فاتح تناكف بوقعينب فسوب

 ' [ةلاقلطنا ءالبلا هنلاطالق ةئيداوكرتينأ ريغنم هوضفرو هومهتا هيهتناءالتناام
 : 000 رس دل صرع يالا جمالا تاي

 هما اب قحأ مثأو لوهكلا امأ متملكت مكن نا ىفلا مهللاقف هقدصو ه.نمآ دقن سلا

 ىذلا نمبوصأ ىأرلا نمو تلق ىذلا نم 0 وها لوقلا نم مكر نأ كلو مكتانسال

 لضفأ مامزلاو قا نم م 7 بواال ناكدقو منَ ىذلا نم لجأ سمالا نمو مي

 9 /مكهتنان م ةهرحو مس قع لوهكلاابأ نورد لهف مفصو ىذلا نم

 رالا لهأ نم هن هتريخو هتوفصو هللا بوبأنا اولختملأ متمهتاو متبع ىذلا لجرلا
 00د سا وماسع لطم ةاوع هللا ركعلطي و اولعت 7مل مث اذه ركم وبلا

 00 ا نالدا+ ملاك الا ةما اركاب نمأيش هنم غزت 300 اذه مكموبرلا

 3 --بوركموهو سيال يال ةسصملاب هريعيالو دل 00 7

 كى 0 0 ع 9 هنزل نزحو ا سو 0

 0 ا ادابعهللؤأ 3 7 , 0 ماك تول

0 
0 
8 1 

2 

| 



 «ءايبالاةروس | ف تا

 اوناكن مم ميقةروص ىف سلبا هتلاودع "اع ماهرخا ىلع ىنأ ىتح امتاعرو لبالا قرن

 كلبا تيشغ ىتحران تابقأ بوبألي لا-ةف لصياتاق هدجوف بوبأ ىلا دوعق لعاب
 2 اذ ةالصلا نم غرف نات ٍبوبأ لاف ف اهنفنمو اهتقرحأ

 نيتوهبه سانلا تكرتفلاقاهعزت ءاشاذاامب ىلوأوهو اهينراعأ هللا لام ماو اهدخاوه

 لوس نم مهنمو رو سعىفالا ناك امو ًايشدبمي بوبأ ناك ام لوقن نم مهنماهنم نوبي

 لءفام لف ىذلاوهلب لوق.نم مهنمو هيلو منملايش عنصي نأ ىلع ردقب بوبأ هلانآك

نايرعىنم عزن نيحو ىناطعأ نيح هللدجلا بوب ألاقف هقيدص مفلو هودع هب تش
 ا

 'راك 2

 كنمرع هنكلواديهش ترصو حاورالا كاتم ,كحور لقتلاريخدسلااهيأ كبف هل
 هباق ملك أملىئاف ةوقلا نم مكدنعام لاقف اليلذائساخ هبا أ ىلا سدلبا مجرف كرخافار
 تحرخالا حوروذاهعم-:ال ةحص توم تئشاذا|م ةوقلا نم ىدنع نا نه تيرفعل

 تمم ةعص حاص مئاهتط_سوت ىتح قلطناف اتاعرو مذنلا ىأف سيلبا لاق ها

 هدحوف بوبأىلا ةاعرلا نامرهش الثته سيلباءاك اهتاءرتامو اهرخآآ دنعنمال

 اذاام ةوقلا نم ىدنع تيرفع لا_ةف بوبأ بلق ماك أمل ىتاف ةوقلا نم دنع اذاملا
 عرزلاو ثرحلا ىف نيدادفلاتاذ لاقديلع تأت ”ىش لكف سنن ةفصاعاحبر تلوح تن

 مرتبه ىتحاورعشي مف ع رزلاو ثرحلاىف نودادفلا عرش نيح كلذو مهمؤي .ش
 كثونأ للا ممامرهش داثعم سدلباءاحمت نكي ملهناكىح كلذ نم 'ىش لك تفسنف 1

 سيلبا لجو لوالا هدر لثم بوبًاهيلعدرف لوالاهلوق لدم هللا ةفىلصي مئاقوه
 هتلادج هلاومأ نم لام كوله لا ىبنا ا ءرخآ لتعم عحالام الاب ا

 اهفلام هل قس مل ىتح ءاليلاوربصلاب هسفن نطوو ءاضقلاب هنعىضر وديلع ءانثلا نسح

 ىنلا كنقؤملاو كندر قش 409 ا ىف محنت لو هلام ىنفأدقدنا سيلباىأ

 ىطاسمتن أل هف لام اهيطعم تنافءدلوب هتمءامكناىرن بوأنا ىهلالاقو هيك
 كتطاسدف قلطنا لجو نعهللا لاق لاحرلا بولق اهلموّقنال ىتلاةبيصملاابناف هدلوىل

 ىحرصقلا مب لزازب ل زيإف مهرصقىف مهو بوبأ ىب ىنأىتح هللاودع ضقتافءداو
 الف ةراجخلاو بشحلاب مهيمرب اضعب اهضءإ برضي هردج لءجو هدعاوق نم ىعان

 لعملاب الثقه ب واىلا قلطناو نيكتم اوزاصو مهيلعهلقو رصقلا مفر ةلثم لكم ل

 كذب تيأرول لاهو ءريخا نال ليس هولا ودشم عرج وهو ةيكحلا يلعب 3
 تيارولو مهغمدأو مهؤامد ليست مهسؤر ىلع ني_سوكتم اولقنافكو اونذع

 قر قحءوحنواذهلوق.لزيإف ميلع كبلق مطقتا مهؤاممأت رئانتف مهنوطب تقشاسب
 معاذ ىدلت ملىما تنلاي لاقو ه-سارىلع اهعضوف بارتلا نمةضيق ضقو بو بو

 ءاذنا بوبأ ثبلي ملم هبارورسسم بوأ عزج نه ناكىذلاب اءيرس دعصف كلذ 1



 هت ١ ل 4 ريخع عباسلاءزجلا) ١

 اح ىةهتقم وهام ىلع اودشوأ هسعانع اوةيزن نا * ني-ظفاح مهلانكو 2

 هنر ىدانذاب باو

 :راوقلاوةروناا ذاختاكتاءانصلاو رودةلاو ندملالاعأىلاكلذىف نوزوانو ةيآلا

 ادو أن رع او>رخال ىتحىأ © نياظفاح مهلانكو 9 كلذ 6 نوباصلاو |
 اللا ىلق غرفوراهنا!ىفالعاولعاذا اوناك مهنا كلذو اولعام اودش نأ نم ,هانظفح |

 رفاذا هللاقالع هل لمعلا ناسن م اناط.شش ثعباذاناك ناعلس نا لق هوب رخ ودك

 :داذابوبأو ه ىلاعتهلوة# دب رخو لع مدشالثا رخآ ىلهعب هلذثأ لدالا لبقدلعنم

 هنراعد ىأ# هن هنر

 م مالسااهيلع ب 0 ةصقركذ جم
0 

 رمورنب خرانب صومأنب بو:أوهو مورلانم الحرب وبأ ناكهبنه نببهولاق |
 اقفاص ادقىلاعت هللازاكو ناراهن طوادلوزم دا ميهاربا نب قحم“انن صيع أ

 الا ض رأ عم مزراوخ لاعأن ٠ ءاقلبلا ضرأن مةينثبلا هلت ناكو امدلا هلطسب اياد | ( نطل مهل انكو ١

 مجلاو لاو منغ !اورقبلاو لبالا نم هلكلاملا ققانص أ نماهنف هلناكواهلبجو اهاهساهلك 1
 || ايس دكايس هلركو ةركلاو ددنلا و هيفا لقتال لح رل ةركالام مهايقد اف ا

 الثو أ نانثا دلولا نم نادأ لكل نان أن ادف لك ةلآ هل لم و لامو دلووتأسادبعل مدع | ايو يا 0

 قتارب ناكوءاسولاجر زءادإو والهأ» اطعأدقىلاعتهللاناكو كلذ قوفو سخ وأ عير ,أوأ | هلئدافلا كرك
 3 ليبسلا نب اغلمو فيضلامركيو لمارال او ماتيالا لفكيو مهمعطي نيك انملاباهح َ 0

 نم بيصنام هم بيصيتنا سلبا هللاودعن 2. عما ادق هللا قط ايد وه دا ع ارك ا

 رفنةثالثهعمناكو امندلا أن ههيفوهاع هللا أن ءلغاشتلاوةلفمااوةرغاا نءىنذلالهأ
 لاكمدإب له نم نالجروريغن ل قورغنلاهل لاق نِلا لهن ملجر هوقدصوهيونمآ دق |

 نم ”ىشنع بحال سابا ناكو لام ءالؤهل ناكورفاص رخ ةلاوددلتامهدحال |

 دع دع ثيبالف عبر نع بيعحف ىسيع هللا عفر ىحدار رايح نوف فش ناكو تاوعتلا

 كلا بواجت سيلبا عهسف عمسلا فارسا نمالااهلكت اومسلا نع بج سو هيلع هللا لص 0

 دمصف ىنبلاو دسملا سيابا كرداف هيلع أو هلل هك نا ةالصلاب |

 59 كدنعسأ ىف ترظن ىهلالاقو فقن ناكث مح ءاىسلا نم فاو وح [فلارس '

 امم لاك هتيطعأام عزنب هتلتاولو كدمُخل هتفاءو كركتف هلع تمعنأ ادبع هتدجوف ْ

 هلام لع كتطلسدقف واطنا ىملاعتهّللا لاق كلتعاط نع ج رخو كتدابعو كركشنم هيلعو» |

 نيطايشلا ةدسعو نملا تيرافع عمج 0 درالاوع عقوىتح سدلبا هللاودع ضقتاف
 ةتفلاو ةحدافلا ةيصملا ىهو نو لام ىلع تطلسدقف ةوقلان م م دنءاذام مها لاقو ْ

 الوم تئشاذاام ةوقلا نه تمطعأ نيطابشلا نم تير رفع لاقف لاج رلا الع ربصتال ىتلا |
 لبالاىتاذ امماعرو لبالاىتاذ بهذا نسلبالاق هيلع ىلا "ىش لك قردحاف ران نها راصعا ْ

 0 راصعا أ تحن نمراث ىتح سانلارعشإ ف تعرواهسؤر تعضو نيح |

1 0 

 اولدسوا هل !نعارشتلا

 نيطابشال ( مهلانكو )

 اوحم نأنم (نيظفاح)
 ةنامز دعا لع دخأ

 بوبأركذاو ( بوبأو )
 هنراعد ) هبرىدانذا)



 ل 75

 # هانوصوغي نهنيطاسشلا نمو ظاكمل ا هضتق أم ىلع دب رتف # نيملاع”“ىش لكبأت
 : ركن ىهو هلقام مريخ ادتموأ كك فاطغع٠ ندو اهسئافن نو>رور أ

0 5 

 0 ءاس الاةروس

_ 
7 4 

 2و

 ل نال دلك انك وف ماشلاب هلزتم ىلا دوعيمت ناهلس ءاشي ثيل 0

 لاقهيرأ عوضخلا ىلا هوعدد ءريغو حرلا ريحت ن م نايلس ىطعيامنا ان اعود ريب دتلا

 سول هلماقو ريطلا هيلع تقلخ هسلع ىلا جرخ اذا مالا ااهملع ناولس نكشل

 ةمحان ىف عهشالووزغلا ن ءدعش ناك الق ءازغأ سعا ناكو هرب رس للعسل ىحنلا

 هل ب رضف هركسب نعاو ةكاداز وعزتاهف ناكو هلشب ىتحمان ًأالا كلع ضرالا نم

 اذ | ىت ه«تاوحاو بشانا لذ 22 تتاح دف تا اه تعاعلا 0 050 1 ِ

 كاكوذارأ ثرحىلا هتودعو ارهشو هتحورقارهش ترف ءاشرلا اة

 نا ةبهولاقارئاط ىذؤئالوبارتوينالواهكرمتافةحرزلا ومالا عرار
 هانلزت نم نيا نموا سنالان ماما ناهلس باع ضعب هبتكه يف ب وتكمةاح دةيحاش الزتم
 نولزانف ا نر نو هاناقفر خطصان هاو دو اشيمو هائشإ 3

 ناكو مسيربا ىف ابهذؤخ“رفىفاطمرف اطاسب نايس ل لاقو م 3
 بهذنم ىسرك فالآ ةثالث هلوحو هيلع دعقفف طاسبللاطسو بهذنم ربنم ع /

 لوحوسانلا مهاو-وةضفلا ىسا ركرع ءالعلاو بهذلا ىسا ركىلعءاسنالا دعقتت

 اس هللا ىن تاغشامل نسملالاقو حاورلا ىلا حابصلانمرهشةريسم طاسب ١
 هسحاب ىرخت جيرلا عرسسأ اهم واريخ اهناكم هللادل نافل كا رقمف هلل مضغ رصعلا ةالضفتا

 م
 ىورو لبا هحاور نوكفاهنم هحوربمت ر 5 طصار ليقف ءامليبأ ع نمودغي ناكفءاش 1

 ضرأىلا م هزواج مث كرتلادالب اللخضتم ب ةنيدع لاقف قارعلا ضرأن م راس نايلسُن

 05 مثلا علطمن ءث :« فطع مث كلذ لثم ىلع هك وروضة رانك ىلعو م دعب زب 1

 ىح اهزو هاحمث نامركو ناركمىلااهنه جرخو اهزواحو كس ضررا ا تح ا 3

 ةطدع : هر هته ن اكو ماشل اىلا ا ,مركسكب َُك اةةاهنم ما اهلزنو سراف ضر

 رغصالا ماخرلاودمدلاو حافضلاب هلاهوتبف قارعاا هصوخت* لبق نيطاشلاعأ نكد

 ةغباتلالوش كلذ ىف وضينالاو

 دنفلا نع اهددحاف ةيربلا فرق « هل كسلملا لاقذا نايلسالا ا
 دمعلاو ا سعدت نود ٠ مهل تندد نا شيحو

 ىأ#هلنوص وذي ند مالم نيطا.شلا نع هلان رع“ وى ل لحو نعهلوق .

 ( عب "ع اخ واق )

 ا ارصلا حر 0 سعش ةملع عشال ىتد>اهت مدا ريطلا هلظتو نيطايشلاو نملا سانل

 ١ ى لظاناع

 ا » كلذ نوداع نوامعيو ِِ رهاوخلا رع ارعق 0 6-1 9 ءاملا تحن نول 0

 أ ندملا ءانكرخا لاعا ىلا كلذ نوزوامدو 6 كلذنود ذاع نولمش و #8 ةفوص

 | ليئاغو بيراعنم ءاشيام هل نوامج هلوقل ةببرغلا عئانصلا عارتخاو روصقلاو

 ' اذاف برحلا ةلآو باودلاو ساثلاه بلع ل-ج 3 ا هل بصن م |

 ( نيملاء 'ىثلكب انكو)

 هر ل كا و

 امىلءاهلكءامشالا ىرم#

 (نيطايشلانمو) انلعهيضتقب
 م ( مسهنم انرحسو ِظ

 ساي راحجلا ف( هلنوصوغي
 نوكيامو ردلا جارخمسال
 (كلذز ودالعنوامءعيو)اهيف

 وهو صوفلا نود ىأ
 ليئاعلاو بيراحملا ءانب

 نافطاورودقلاوروصقلاو

 هلانرخخم ( ىشلكبانكو)
 ( نيطامشلان هو نيملاع)

 نه) نيطام_كثلانمان رم

 رمل ناياسل( هانوص وي

 رهاو+ل ارحاانمنوج م

 ناينبلانم (العنولمتنو)
 ةصاوغاانود(كلذنود)



 ]ةةلئاقناك فانئتساوأ تاحشم ىنمع لاح- وهو 00 لابجلا دوادعم ) انالذو ( انرخممو ) ركحلا

 5-3 م ريطلا ىلع لابجلا تمدقو هعم لوعفموأ لالا ىلع فوطء» ( ريطلاو ) نسي لاقف

 بت ىهو اهيسم لاب ابرع ناك نأ --1 ع 0-1 ىورداجاهال 1 رشع عب ؛اسلاع 2١ زاالاؤفلخدأو 5

 ثيحدمم ريستتناكلقو
 (.نيلعاف انكو ) راس

 ناكناو كلذ ل ثم ءاسالاب

 ةفنض تائلتكو ١ ؟دنعابع

 سوالا لعىأ( مكل سوبا

 سايالا سوبللاو عوردلاو
 (ركصل) عردلا دارملاو

 ةعئصلاى أ صفقحو ئاش

 نوثلابو

 مهريغءايلابو لجو لعهللا

 لجو نعهتللاوأ س
 5 ودع ب رح ندأ نم

 ماهفتسا(نورك اش متن ل هف)
 اوركشاف أ سمالا ىدعإ

 ١ ناميلساو ) كلذ ىلعهللا

 عرااهلانر معو ىأ (عرلا
 ديد ) ةفصاع (

 عضوهىفتفصوو بوبهلا

 ىرخت اهنال ءاخرلاب رخآ
 تقوىف تناكف هرايتحاب

 اهوب يل ةقصاعتت قوءاخر

 2 ) هندارا مكح ىلع

 ىلا ) .ناولس سن اي( د سعاي

 ( اهيف انكراب تلا ضرالا
 كف

 ىأداجو ركبوبأ

 راجثالاو راهنالا َءَر

 ناكو ماشلادارملاو راقلاو

 نم عرلا هلمحو ام هازنم

 ضرالا ىحاوب

 دواد عم 8 رمش (

 لاشك

 00 كل) حوردلا نس( سوبل ادا .اعوإ م كلذانلعفانا 5-2 ًا(ريطلاو و) عساذاداود

 || اك( ةفم ا جزل نايل ع و(نامع اسلو) عوز ,دلاب هتمعن(نو ركاش متل هف)؟ودعحالسن 7 9 ا ند

 0 ةوندرالاوةسدقملاضرالاىهو رج لاو ءاملاب(ابف انكر اب ىتااضرالا ىلا)ر خطا نم نائاس سعاب لاش تل و هلل هاش

 م ( نعس

 نبا ةءرق ىقوسوبلل و لاذع ١ ةواقد ,مدلاو ر ال اةداعاب لاعشالال دب هنم لدي :

 2صظ111110 ا ا 2

 اهلا

| ١ 

1١ : 

 8 01م دعم هللانسدقب 0 نيس لينال مخل او ب هرغص يف :ديلكأ

 017 9[ لاعاوهو ةحابسلا نم هعم نرسي لدقواهيف هللا قل وأ هللثت توصبوأ

 ! وانا لعل < يطلاو ل ن هوعاسإو ا رم! ةقاعتم عمو ا

 # نيلعاذ انكو ف فءض ىلع ريمتلا ىلع 8 ادتبالا ىلع عفرلاب ”ىرقو» دعم

 وهو عددلا اع #سوبل ةعنص هانلعو# مدنعابسع ناكناوانم عدس سلف لذ هلاثمأل

 لا سانا لك الاف
 اهسوباماواهميعناما ه اهسوبل ةلاح لكل سبلا

 تأب نم كتص خل سوبا ةفصو أ قاعتم# ركل اهدرسواهقل ٌافص تناكليق

 لجوزءهلازونلا,سيورورك ىلإ ةءارق ةىفوعردل دلا لزوأتلعسولللو 0

 6 ناع | رتااو الاب“ ماهفتسالاةروص ىفدجر ,خ اسما كاذ## نوركاش متنا لهن#
 عظي سما لوالا ىفوهل عفان ن رايلس ىلا دداعه بف قراخلان الل والان ودهنفماللالماوهلان ر عمو

 ه ذا ثيح نه بوبهلاةديدش#ةفصاع عرلاز ا هيلاةفاض الايداود عم ريطلاولابخلاىف ع

 الكليقو ةيبطاهسفن ىفءاحر :تناكورهشاهحاو رو رهثاهودغلاقاةريسيةدهىؤهسسركب
 57 ١ نملدب ىادعا لاح هتئيشع # ءسمايى رن 9 هندارإ|بسح ىرخ اًةفصاعوةران اخد

 بهنم هيراسامدءباحاور ماشلاىلا # «نانكرابا اب ىِتلا ضرالا ىلا أهريمض نم لاح أ

 © ريطلاو نوهسا لابجلا دواد عما ردو ىلاعتهلوق 6# نيت ىف ءاحر 1

 تليق رخشلاو رح مهشنن ناك سابع نءالاق ف اذا دواد 0 + وهيمسلل

 ش ذادواد ناك لو ىل [تاذأ هعم نياصن نم ىنعم ليقو ريطلا كلذكو حيسنلاب هيواحت

 : 0 نيلعاذانكو هدللا قاتشيو عيا طشنياريطلاو لابجلا عيبست دينا دم عسرتف

 عوردلاةءنص ىأ 4 سوبلةغنص ءانلعو © ريوع-تلاو مكحلاءاتباو ميهفتلا نم مارك ذأ
 ١تناكو دواد الح اهددتاو اهدرسو عور ,دلا عنصن ف لدا اق ترداىقن سلتا ىلا

 عرد 9 نيط هناك رانريغبهنم لمءنابدوادل ا نالا هللانا اولاق حئافص لل. ند

 4 0 ما مكمنع ىأ م كعمل ىلاعت هلوقوهو ةناصخاو ةيلخأ نيب ع

 4 ارك اع متالونظدبقا رد ةالأ لاا مقونمليقو ودع 5-6

 وأ 7 حرلا ناولسلو © لجو نعهلوق # هدب لهأو ةواذلا كلذ 121

 1 "سد دلل رهظيهلع ضدقلاو ٠.مدقطاب | ا دارت مجوهو 2 را ن

 راب هللااهفص ودق تلق نافهبوبهلا ةديدش ىأ# ةفصاع تدغطاب رصللانع قو

 التنأدارأا تعا اذسنو اذا نا لحأ تحن عرلا تناكتلقءةنبللا عرلاو هو

 رح تناك اال كلذو ماش ا فاما انكرإ يتلا ضرالا الا ىلا سابىرجت ف



 لوق ريظن لوالاو اداهتحا الاق امهلعاو نادارت# م ناك امىلادوع ىد هيلع نوب

 قباذا ب وصغم ادبعااىةلوايلامرغب ىفاشلال وق لثم ىناثلاو ىناحلادبءلا ىف ةفش

 اليا باودلا طيض داتءملاذا ليللاب فلتملانامض بوحو يفاشا|دنع اًنعرشىف هن

 لها ىلع ل اف هندسقأو اطئاح ءاربلاهقان تلح ال ميسو هيلعدللا ىلص ىنلا ىضق ك

 ناالا ناعم ال هفمش 35 ىبأ دنعو لمالاب اهظفح ةيشاملا لها ىلعو راهئااباهظفح نا هال

 .٠ . 5 ٍِء 1 2 .٠

 موهقم فااحوهو بسصم دهتع لكنا ىلع ل ةوهبف حدشال دهتحلا طخ نأ ىلع كال

 هباوصب اذهدج هللانكلو اوكلهدق ماكتملا تيأرلةي.آلا هذهالول نسما لاق :

 باوصا وكر ءايالل دا ١ 2 نو ايتر راجح مهضعب لاقف ناهلسركو
1 

 ا

 | ذا هننوأ تا ؟صناهيفاودج ملاذا ثداوأا ىف داهتجالا ول ءادعلاو نب

 18 اد لاقن دو 0 مكمل مان نايلس كح ناكف ىحو ول امكح ناعلسو دوادذ

 لكنأىلا بهذنم محاو ىجولابهنع نونغتسم منال د اهتجالابكملا ءايبنالل زو
 اطاخا ىلع ن.دتيجملل باوئاادعو ثيح ثيدحلابو 5 الآ عمله رهاظب بدصه 2

 داهتحا ف لتخااذاليابيصم دهتم لكس مل هناىلاةعاج بعدو ئأرلا باحسأ لوك |
 ميسقتلل ن ءنكيرملا دصم دحاو لكناكولو هئيعبال دحاؤ عم قا ناك ةثداحىف نب ل

 ل أطاخا ىلع رح ؤيدنا هندرب ملرح اما المخلاف دهتحا| اذا ل هيلع هللا ىلص هاوةدنع

 مذا عوضوم هنع 00 مثالاو ةدابع هداهت>انال قلاب لطىف هداهتحا ىلعرد

 ١ واسهناكف ثركاىف رضلاردقموق دوادنامكملا اذهىف داهتحالا هحوو ادي

 مئااوس مرجالف للملا ةعف ثرطاىف ررضلا كلذىف بحاولا هدنعناكو منذا| ةميق

 ساوزلاو لوصالاب لوصالاةلباق» بح هناىلا ىدأ هداهتحان اذ ناعلسامأو هلع ىلإ

 ةيز اوم ةنسلا كلت ىنمغلا مقانم لعل و5 اح ريغفدناو زلابلوصالا ةلباقماماف أو لا

 ةريره نب 31 نع ىورام مالسلاامهيلعنايل-ودواد ماكحأ نمود# هم هن ككل كن ركل عفان

 امعانا امهعم نان ل تناك لوش سودي اع هللا لص هللا]ل وسر عمم هناهنع هللا ىضر

 اعاىرخالا تلاقو كاب بهذاعا اهتيحاصل تلاقف اميدخا ناب بهذف تئذلاءام

 لاف هان ريخاف دوادنب ناولَس ل اتحرخف ىربكلل ه.ىضةفدوادىلا ملاعق كذاب ب

 ىرغصاله.ىغقف اهنباوهدتلا كج رب لعفتال ىرغصلا تلاقف امهنيب هقشأ نيكسلابىف 3

 ( ءاسالاةروس )+ ا

 | 6-0-5 هداهتحاب ناك دواد م 0 نأ ىؤءالعل | فاتخاو هداهتحاب اده ىلع ىن ْ

 | 6 العو اىكح انيثآ الكو ل رابج ءامجعلا حرج مالسلاهيلع هلوقل ظفاح اهعه نو

 ١ لضفتام راهظال اهانمهف هلوق ناىلع امهقفاوت لقحال لقنلاالولو اهامهنفف

 قرطوداهتحالا هو>ون ىأ# الع وامكحاتينآ ب نايلس ود واد ىنعي » الكو 00 هم

 / لسوديلع هللا ىلص هللالوسرلاق لاق صاعلا نب ورعنب هللادب ءنع« ق) مهيلع مثالا

 موق لاقو رجأهلف أطخاؤدهتجاذ مكحاذاو نارجأ هلف باصا دهتجافىاخلا

 دواد نم(الكو )ريخ لصلاو
 (اكح ل راك

 بحوك :ةفرءم(العو)ةوبن

 نايلس و دواد (ااكد)/ 517

 ( اهكح) انطعأ ( 5

 ةوبن (ال : امهف

|| 



 لدي 1 ٌ اا ؟ ءاوئأ )ن :اولس و دوادو م( مهاثناو مهركذ مهربك و ره ريذص ( نيمحأ/ 0 ءوسموف اوناك

 اودن ”فودتكل نال( موقلا مغديف ) تلاد( (تششتا) ناكشل فرط (ذا) كلو ]عرزلاف (ثرحلا ف نامكحم)
 ها هبا نياشين اوس 5 اهدار را(مهمكلما رش ماكل رجلا : انكو)عار

 د مغلار راش ر زاب زا

 الم ىأ امو نإ كلذ

 ايركللا عا (اهاتمهفف)

 هيفو (نايلس) ىوتفلاوأ
 ناك ب اوصلا نا ىلعل يلد
 هيلعهللا تاواص نائلس عم

 ثرحلات عر منالاناهتصقو
 امامعثالل عارالب هتدسفأو

 لهال ماب ك2 دوادىلا

 [.هاتيق توتسادوو ترك

 ردقلغ تناكم نغلاةيق ىأ
 لات ثرحلان 50 ناصتنلا

 ىدحا نءا وهو ناولس

 ل ا
 قفرا ادهربع ةنس ةرشع

 نمكعل هلعمزمؤ نيّقرفلاب
 ع 6

 ىلا ممَملا عقد ناىرألاقف

 امالاينومفكي تركو اها

 اهفاوصأو انميادلا

 دوعو ثرحلا 0

 نادارتيمثدسفأ موب هتتيهك
 ىتم واكون اقلام 3

 داهمح اي كلذ ناكو كلذ م كك

 مهعي رش هو

 ع انتميرش ىفاماف

 مثلا ترا

 0 ار ابحأإو ةفماح كا

 راعاابوأ
 قئاسة يهبل اممنوكين راالا

 لسالاب مهنع هللا

 هج تما تلاد ءو كنان

 لاقول !دلاب ناوصل 3ك ب هللا

 م ال | ونمضاع | _ صاصولا

 77 ءاع هلوشن ,اوصلا مس 1 اهوا

 | قدتعي البواسل اًضي 0 (ناولسو دوا دو و)ناذ 282 دمج مهانق ىغاف) م

 نايلس وداود كمل( همك كلانكو)نيرخآ مو ة(موققلا مع) ل لدلاب هه تءقووهدفت 1 ) موقمركف

 ْ ءاضقلاىف قفرلا ( ناياس اهانمهفف)نيملاع

 هه 0 ع ورسم وقاوناك

 از لللاب |

 لا بامصأ بهذو 0 ا

 ا
 ا
 ا

 |ريئضلا 1 نيملاءامهللا نيكاممملاو نيكاخلا مط 3 نيدهاش ْ

 « ذا نايلسو دوادو# لجو نع هلوق #* ا مهانق ىغاف ءوس موق اوناك

 0 الون بنكت نب مالا عاقجال 31 ليعجأم !رهانو رعاقءوس -موقأو ناك

 رزلاف ِي ترطا ان رامكحنذا نايلسو دو وادور ىلا مككهاوالا موقوف امدح ل

 00 # اللهتعر * مودل ع هيف تس 0 هدقانع تلذت مم ركؤف 0

 :قثرحلا لهاملا 0 ايار انيقة سه سحاب لاقف ثرحلا بحاصل مندلاب ىمادواد نا ىور اهانمهفاف . ا

 مثءلاٍبابرا ىلاث راو اهراعشاو اهرابواو اهنابلاب

 ةذقاتع تلدتدق امرك ثراناكنيرسفملارثك أو سابعنبا لاق « ثرحلاف

 1 قاف الي هتعر ىأ 6 موقلا مغ هيف تثفنذا 9 فقزرلاب دبع وكر اهردا نك

 تال انم "21 لعو انلعب كلذ ناك ىأ # نيدهاش ممكحل انكو# عار الب تناكو

 ارملاو مهمكحل انكو هلوقل نانا عا لقأ ناب لوق نمل ليلد هيفو هلع اتيلع

 الكام 01 دواد ىلع الخد 000 نا هريغو سابع نبا لاق نايلسو دوأد
 00 رز تلخد اذه

 07 لع ارق احر ف عرزلاب م هلا باقر هاطعاف ًايشدنه قس ا! ف هندسفافدنق تعقوف

 0 3 تيضقل اك لعأ تملوول نايلس لاقف ءاربخاف امكتيب ىضق فك لاف

 5 "افك لاتو هاعدف دواد كلدب ربخاف نيّعرفلاب قف هر اذ ريغ لاق هلا ىورو

 ”رهلاب قفرأ وع ىذلاب ىريخأام الا ةوبالاو ةوبنلا قحم هل لاق هنا ىورنو
 و اهفانمو اهفوصو اهل_لو اهردب عفت ثرلا بحاض ىلا ملا

 د لك أ مون هتثنهك ثرخلاراص اذاف هثرح له ثرلا بحاصا معلا بحاص

 ناك ليقف كلذ, كحو تيضقام ءاضقلا دواد لاف هنع
 اثم | .ذهىف مداضالا 1 رة ة مدع ىدحا رمعلا نه كلذ مكح موب نايلسل
 ليلا دفا امو امر لع نام الف راهلاب ريغلا' كا نه ةلسر ال ةيغملا ا نا

 ل 3 ىثاوملاو راهتااب هن 0 + عدر لا ناوحأ أ نا سانلا فرع ىف نال اجر هند

 ةصس 0 ديىسنب مارح ىورام ةلئسملا هده ىلع لو حا رملا ىلا لدللاب درتو راهلاب

 الزر ىضقف هبف تدسفاذ راصنالا نم لجرل اطئاح ت
 ْ ةح ىشاوملا لهأ ىلعو رابلاب اهظفح 0 لح

 دوا ادونأ هحرخأ لدللاب مهدشأم تباصأام 3 هش

 * هلع نامض الف هتبشام عمه نكي مل اذا كللملا نأ
 ف ءانلعىأ «ن 1 اهانرهففولو ىلاعتهاوق كلذف | راهتوأ نا

 ع نأ ع ززلا بداضص لا 2و مَع بواص رخآلاو تر 5-8

 عقدا لاق

 تاق زاع نب ءا ريال ةقانن ر

 ءنا م-و ةيلع هللا لص هللا

 ع

1 
0-2 

 ع 05 .

 لها ىلع راو هانلكد

03 
| 

 اك اليل تفلتأ

 1 2 اا 0 اىكح٠ 6 7 ل ا ا لاقو 0 0 ع معلا



5 
4 

2 

 ) ةيرقلا نم هانحتو 1 اهقف (العو) ودا موصخلا نبي ذعر

 مث تاريخا العف مث تارظ دا هلصاو 9 ملاىلا لمعل | ماضناب مهل “2

 © نيداعأنلا لا د د :,مةضوعملاةماق الا ءان فذدحو

 ىتلا هي مودس ةيرقلا نم ءانحنوو ءاسنالا هلع ىنذاع هيالع وع موصخلا نيبالصفوأ

 هاناخداو# هل لدلعتلاك هناذ 6 نيقسافءوس موقا وناك مهنا# هياع لددو هماقم اهتماقاو

 مهنا امي 1 اوبذك نيذلا ذل

 أ م كرا ءاتباو لع ارماع ةظفاحملا ىأ#و ةولصلااماق ,ِ
 تادايعلا لطفا 6 را ودتلارك نإ تعرشإو ةينديلا تادابعلا

 لحو نعدهلوق 6# ني دحوم هىأو# نيدباعانلا وناكو #8 هللا قا ىلعةقفشلا وهلا سعال ميظعتل ||

 تك ؟ايك ايدار أو ايلهأ ذأ رأومودس ةبرق ىنعا «# ثئابلخا لمعت تناكىااةي رقلا نم هانم

 مهرابدأىف روك ذلا ناس

 ةجرلابدارأ لبق #* انتجريف ءاناخدأو نيقساف ءوس موق اوناك مهنا ل# 3 1
 احونوإ# ىلاعتدلوق # ءايبنالا ىنمي «6نيلاصلا نم هنا# باوثلا ,ايبدارأ ليقوتوبنلا |
 ءانيوهف ل هءاعد انبحأ ىأ يهلان .متسافؤل» طولو مهاربا لبقنم ىأ «لبقنم ىداناإ |
 هنا ل.قو هلدموق 00 قرغلا نه سايع نءا لاق 5م ظءلا بركلا نم هلهأو ا

 ا ىأ هت هان رسصتو و9 مم لادشأ نركلاو ءالب رمت ارع ءاسالا لوطأ ١

1 

: 

 رك اضل ”و)نياسرملا مني د ىف( نيكاصلا نههنا )ةوبنلابامندلا

 بركلا نم )دب نمآن مو ( هله وءانيبت ) ءاعدلا ( هلانبجتاف ) طوللبقنم ( لِ

 ظ يطال ع صاخلافطع نموهو © ةوكزلاءا 17 ةولصا اماقاو#هلوق كلذكو

 | ةوينواةمكح # امن كح ءانيتآاط ولو # ةلصلامدق كلذلو ةدابعاا ىف ع نتدخل

 لبةنم (لبقنم) كالهلاب
 تسال ىلعاهيلااهدتسا أ ايلا فعن اهقشوو ةطاوللا كس 0 2

 هءاعد ىأ (هلانبعساف) |
 | ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا *«نيماصلا نم هناو# انتنج ىفوأ انتج ر لهاىف انتج
 1 نورك لل 3 لبق نم 3 كالهلاب هموق ىلع هللااعدذا » ىدانذأ احونو ١ ١]

 ( مظعلا | هموق ىذا وأ نافوطلا نم # ميظءلابركلا نم هلهاو ءانيجتفإل# هءاعد هلانجمساف 9
 1 موقا|نم 0 اريصتام ءانلعح ىأ رصتناهعواطم هانرصنو 0 ديدشلا ملال لاو

 3 ما 1 كا ناكر هنأ دش اولا نم ْ مهنا ىلع اكل 7 د اداه نأنم ماخاب اوبذك ن يذلا وقلانم#

 هانمرك أ لاقيو انتتحىف ( انتجرىف) ةرخآلا ىفهلخدن ( هانلخدأو ) ةطاوللاب ( نيقساف ).هرفكف ءوس( هول
 نم كالهلابهموقىلعهدراعد (ىدانذا)ةوينلاب هانم

 قرغلاىنعي ( ميظعلا

 مهنا ) حوناناوسر وانياتكب (انناب اباوبذكنيذلا) موقل !نمداصل ادب دش. هان رصصن تارت نإ لاه وم وتلا ىلع( موقت

 (نيدياع انلا 4 ءاهلانمالدب لعح هيلا فاضملانا الا ةالصلاةماقاو لصالاو ( ةوكرلا ءامناو# ىلضلا م ل

 بحنام ىهوةمكح (امكح ءانيب 1)ءرسسفب لش تسينا (اطواوار 30 فانوس ميار اذا كول

 لمعت تناك ىتلا) مودس ىهو اهلهأ نم

 هللا ةعاط نع نيحراخ ( نيةسافءوس موق اوناكرمنا ) اهريغ و ىصحلاب ةراملا فذحو طارضخلاو ةطاوالا(ثْئاب

 هلءازح ىأ (نيااصلا نم ا م : هنا) ةنملاىفوأ ع رجح انتجر لهأف (انتجرف « 6

 انكلهأ امم هحالص ىلع

 مهداسف لع اياقع هموق

 انلراك داو أ (اعونو) أ

 هموق ىلع اعد ىأ (ىدانذا)

 نينمؤملا ىأ (هلهأوءانيجتف)
 د كلانه) هموقوهدلو ند

 نافوطلا نم
 دلل لهأ تنكمو

 نيذلاموقلانمءانرصنو ) ا

 مهم هانعنم (انتاي اب اوبذك ١ جالصلا نالامهصخوةبجاولا ى
 مهنا) مهاذانم ىأ | امهعوخمو ةللاملا

 ماقاو) هللا الا هلاال ىلا 1

 ةواصلا ماتا 0 1 ا انعو 0 ةودنلاو ةيكشل ادار لدقو قلاب موصل !نيب لصفلا ىأ كامكح ءانيب [اطولوو#

 ةاكزلاءاطعا(ةوكرلاءاءاو) || ثايب ابدأر اواهلع
 اهم ولامع اوناكرخا ءابشأ 2 مهسلاخ ىق 5 نوطرا دل اوناكو

 نيءيطم(نيدباءانلاوناكو)
 (ايكح ءانينآ)اضيأ(اطولو)
 ةورن ( العو )ام«فءانيطعأ

 نم (ةيرقلان م هانيجنو)

 تكلا ودع ةيركلدأ
 ( ثئايللا ) اهلهأ/لمتت

 نممان ريصنو



 مهاربال ) هلا-تهوو (

 ([ هيلعلاو هالو عر د
 رحم نوكس اعا مقالا

 أ] ىلا انلا رابخت ةرحق دعب

 هلابهوو) ميهارنا رحاهم
 | لدق (ةلفانبوقعيو قحمسا

 | ريغنم ةيفاعلاكر دصم وه
 قأ قياسلا اننا طفل

 نه لفو ةيضفلاع
 اداو لأسدقو دلولا دلو

 بوققعلا ى رطغأ و هبطعاف

 أ

 نمداضفو ةدايز ىأ ةلفان

 نم لاح ىهو لاوس ريع

 ميهارباىأ (الكو) بوقعي
 وهو بوقع.و قحساو

 نيدلا ىف (نيحلاص) ىناثلاو

 ( ةغأ مهانامجو) ةوبنلاو

 (نود) نيدلا ىف مم ىدتقب
 انيحوب ( انيماي ) سانلا

 (تاريدنا لمف يلا نيحوأو)

 || ةحلاصلالاعالا عيج ىهو

 ل_هف مث تاريسخلا الف

 كلذكو تاريخا

 (بوقعي و) ادإ و(قحسا)

 ةليضف (ةلفان) دلولادلو
 مهار ا كو)دلو ولأ ىلع

 مهدالو !9نوق وعملا وقدساو

 مهيد ىف (نيماصا_:عج)
 (ةمعأ مهاناعج و ) نيلس شع

 أ

 | (ا”سابنودهي) رينا ىف ةداق

 7 أ ىلا قلبا نول

 "اعدل لاقت رت انأكلا لمعلا( تا ريخلا لعف يلاانيحوأ أو)

 ىلا ةرحدلا تربح مف دالخأ ا بدع ءام نهام هناآل كراش اهاعمو ا

 عج هللا ىلص | دور تقع لاق نطاعلا نب ورع نب هللا دبع ع نع هدايعن 0 هزاك او |

 ثا هيلع رانلا لعحن م هن ىلاعت هللأ |[

 كلاىلع ىهو ةكفتؤملاب طول لزنو نيطسلف ضرأن م عبسلا لزتف ماشلا ىلا عجرو

 وقيو قحسا هلانبهوووإ# ىلاعت هلوق 6 نيملاعال ايف انكراب ىِتلا ضرالا ىلا اطولو '
 طغأ ىلاعت هللانال بوقعي وه ةلفانلا سايع نبا 4 هللاءاطعنم ةيطع ىأ هك ةلفان

 10 قملاىلاس انلا ع 00 م4 ىدنتق هك مسا نيلماك

 مهوئعل © تاريللالمف مهيلااتيحواوإ# نيلمكماوراص ىتح ,هايا انلاسراو كاذب

 للا اراب تبعك نب 3 لاكو دامإلاو: راغلاو راوشالا ة 0 20 بصخناب 8 3 هللا كرأب

 هلا ىخر باطلغا نب رع نا ةداتق ىلأ نع (قزز اهن اهنه ءاسألارثك أ نال ليقو

 و 1 و هيلع هللا ىلص هللالوسر رداهم اهمق ةميدملا ىلا لوحتالا بىمكل لاق هع

 نم هتلازنك ماشلا نا نينم وم اريمأ اي لزنملا هللاباتكىف تدجو ىنا بكل اقف

 أ رج اهم مهم زلأ ضرالا لهأ راك ةرحه دهب ةرحه نوكت_س لوق | سو

 قاب ماقملا ىف بغرب ماشلا ىلا ةرمعغلا ةيناثاا ةرجغلاب دارأ دوادوب ا دجرخأ
 اضراب كاذامو ت ال ىبوط 1 هيلعهللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق تبان نب

 نزع نع 2 ىذمرتلا هخرخأ اهلع اتنجأ ةطساب ةكئالملانال لاق هللا

 ١ رخآ ماشلاون هدساحتو انهه لاق 6 ل هللا لوس راي تاق لاق هدح نع أ

 | اوأر نيح هموق نم لاحر ميهاربال باهعسا قدما نب دم لاق ىذمرتلا

 هوناراه نب طولوهوديخأنءاناكو طولهعبتو مهارب ربأ معرب 51 الان اراهتنب ةراس

 كرم هاربا جر و زاوهو خراندالوأ مهتالثفر 8 دعمإ قمل خأامهلن ناكو ميهاربإ

 اوهند رار هلأ س ملي رخق ةراسو طول هعمو هئر

 رحاهم ج رخ مث هللاءاشام 5 ككفنأ
 - 2 :مدق ىح |

 ىلا 7 ناسا طرأ نم

 00 لزن قح هنردد ايعىلع

52 

 ةلفا توقع ءدازو نيملاصلا نم

 : أمهانلمحو 9 بوقتءيو دوال ب 00 انلعح دكر #9 د 1

 ' ' لال ساذلا نوعدن ىأ انساب نودي ريا ىف مب ىدتج ةودق 2

 ْش ع علا لمملا ىأ « تاريخ

 0 بر نأف ثمح هئاعدت قدوتنا هار 1

 دطإ لعق و انجوأ ووو

 ءقاو )
 " مدد



6 

 ىأوش ل ق0 ل ةوهماقم هيلا فاضملامبقاو فاضملا قدح من ىدرا م

 نينجا 3 0 9 ا اوم مهنا 2م ديل امالسا

 علطاذ هقاثو ألا هن م قرتح 1 هر ار ةكريب ل ىلا هلع 2

 ل تكلل رق فالآ -_ 3 0 تح ىنالاقف يم نسا

 اركم 1 0 نانا 75 0# 7 هلوقهنرعشيو لدنعسلا فى نيس !

 ريتا لغافطاقن اه رب مهيءسداع امل رسساخ لكن م رمسخا « نيرسخالامهانلءسف# هرا ذأ

 ةاقحمساو هتحرد ديزملابجومو قا ىلع مههارب او لطابلاىل
 ىا نيملاءال ايف انكراب ىِتلا ضرالاىى لا اطول

 مهارباناكواولاةهفاثوالا مهار را نهرانلا قرح كلا سحراور رج ادروإ - 5

 ةسفئطو ةنهلا رن ند صديمش ليرب> لحو ع هللا ثعءيو اولا هسن ول مهار دنع

 نا مهاربا اب ا ليريح لاقو هدم هعمدعقو هش فنعلا لع كل صيمقلا هت

 عيطتست له ميهاربا اي رانلا نيبو كني لاا هتردق تغلب ىذلا كهل .

 عنصاميف هن دعو هنردقن 0 تار انابرق كهلا ىلا برتمينا نهارا وح

 هعئمو م !او ةالصلاه لع .هاربا نع كفو كورك اهحنذف هلاهحذأ فوش نكلو

 ءودكي نالادءارأ ىلإ 4 اديك هءاودارأو# لجونع هلوق # هنم لجو ع ه

 مهلا لصحم ملو ةقفنلاو ىسلا اور مهنا هانعه لبق * نيرسخلالا مهانلعخلال
 50 تاكا ضو ةموقو دورع لعل سرا ىلاعتهللانإ لقد مهدأ
 قل اطول ولو ءانبحتو ف ىلامت هلوق # هتكلها د ةضوعب هعامديف تلخدو مهءأم

 ماشلا ضد ال 94 نيملاعلل اف انكر اب لأ ضْرألا ىلا # هموقو د ورع ن

 0 ١ هاندحنو باذعاادشا مه

 ا نأ ةماعلاهناكربو ماشلا ىلا قارعلا نه

 | لبشال مهارب ,,ا لاق ةرش فالآ عر هل عاذناو هديحوتو هتدايعالا 341 نيح

 : كام كرب عيطتسأال لاقو ىد كا عجرتو هقراشت ىتح كند ىلع 0 كيف

 امهنعاللا ىَحَر سابع نبا ( ءاسالا 5 هروس 0 نعءو 8 ه7 6 0-1 كَ مايقدر دارها

 هتكلهال كلذ لق ملول

 ىلاعت هللا نا ىنعملا واهدربب

 اهعبطىذلا اهعيطابع عزن

 ن] 01و رفا نم دلع

 قارثالاوةءاضالا ىلعاهاشأ 71

 لك لع وهو تناكاك

 هناودارأ و ( ريدق 0

 مهانلعش 0 اقارحا (اديك

 ىلع لسراف ( نيرسخالا
 ضوعبلا هموقو دورع

 ترارخإو يمول تلك ا. |5125 2 رد و 3
 || هناراث آلا ضءبىفو اهدربن م ميهاربتاملامالس لقب ملوأ سابعنبا لاق » ميهاربا ىل

 ا مهارب ىلع لقب ملواو ملاعلاىفرانب مويا كلذ ىف عفتذب لفت تئفطالا ضرالا ىف رانذئم وب قب

 ا ىأ ا 1 ءامنيعاذاف ضرالا ىلعهوددقاف هاربا ىجيضب ةكئالملات د1 وادب ًادرب تاو 2

 ناراه ا نبا (اطواو) ا
 0 ان 1 م ْ مايالا نم ىنم ملأ طقاماي تنك ام مها ربا لاق ورعن. لاهم لا هلاقمايأ 3 ةعبس عضوملا كلذ

 ) نيملاعال اهف 0 ىلا ا بذح ىلا دعتو مههاربا ةرودو لا كلم ىلاعت هللا ثعب و لق رانلاىف تن

 اهتكربو ماشلا ضرأ ىأ |
 اهنم ءانبالا رثك أنا || .. مهاربا ىلع فرشاو دور  رظن مث قابحا رضتال رانلا نا تلع امأ لوقب

 1 ميهازبإيم ادانف بطخلا قررا هلو>اموهبنج ىلا دءاق كلملاوةضورىفاسلاجدآ ر ةداحرم

 | جرح نأ 3
 ْ مهاربا 3 اهم 1 ةفلاقال لأت كرضت نأ تقأ نأ ع لهلاق ٍي لاق و

 ا كيتا ىذلا لجرلام ميهاربا اي هللاق هيلا لس م جار ىتح اف ىل

 || اهفىتسنؤل ىر ىلا هكدا لظلا كلم كلذ لاق كيئت> ىلا ادعاق كتروص ىف

 سدقملا ت5 رد نم هلصأ ' ١

 ةطوعب تاخدو مهءامد

 دتكلهاذ كاوررعا غامد

 مه راث ١ نيملاعلا ف ترسشتناف

 كت - ٌضرأ نعو ةئئدلا
 ىنثلا شيع اهف بطب

 ءام نمام لقو ريقفلاو

 عنوالا ضرالا ىف بدع

 _ نيطساش لرش هلا ىور

 لّش مل واو ( ميهاربا لع)

 اوداراو)درلاهقرحالامال-أ

 مه ا ( اقرح (اديكدي ْ

 نيلفسالا ( نرسحإلا ْ

 (اطولو)رانلانم(هانيحتو) |
 ف_دسلانماطولانحب |

 قلاضرالاىلا)امهاتغلبو |

 ندرالاو نيطسافو سدقملا ص راىهو ( نيملاعلل ١ رشا وعامل ( اف انكراب



 هع هر ( رششع عباسلاءزجلا )

 1017 ١١1 لج ري لاو زؤمارصتالن رصان من كك نا 6# نيلعاف متن :نا#
 !مالسودرب تاذ هامال-وادرب ىنوكرانايانلق #9 ذور 0 0-0 ا

 اذىنوكةءاقاوةعيطمةرو.أ:هنردقل ةرخمملا رانلا لمح تاخاايمهيفو راضريغادرب ىدربا

 رصانىأ © نياعاذ متتكنا 9 اهفنعطيو اهييعيهنال مهاربا قيرمتبالا اممورصنال
 هاف نيريه دعسا لبق دارك الا نم لجر اذهلاق ىذلا رع نبالاق مكتهلا

 بيراجم نب ناعتك نيدورع هلاق لدقو الا ع وب لاا ليج وهف ضرالا |

 حون نب ماح نب شوك نب دورع

 م5 كاذىف ةصقلا ركذ م
 رش ةريظملاك انايشاودو تب ىق هوسح ميهاربا قارد>ال هموقو دورك عمم حالف

 ناىا ( نيلعاذ منك 0

 هل اوراتخاؤ ارزٌومارصن

 مطرفالاوراناابقارحالا

 راغا ىذلاو امرصن ىف

 | لجروادورع هقارحاب
 ا سراف داركا ناد

 ا اك قردح أرملاتناكو مقاول ا طخ ع ل تدفوع ني لوقف ضرع

 2 0 بطحلا ىراشتو لزم ةأرملا تاكو مها ربا ارا ف نطل عياض أن 1 ا لاراث اولتما 8 : ميل 0|

 د ثأو اودارأام اوعجالق مههاربأل هلامنم باطما ١ ءاريشب ىصوب م لحرل اناكو اهنيد ا

 0 قرتهت ارعل ريطلانا ىتخ تدتشاو رانلا تلعتشاف ار ان بطحلا نم ةمحان لكىف ||

 امك |نل-0 محارب اوقليزأ اودارأْ مايأةعبس اهيلعاودقوأف اهرحو اهحهو ةدش |

 مدت مههارب الا اوداع مث ه هولمعف قيما لد 0 و ءاح نسيان ليقف هنوقاي ا 0 ا هارت ةلوادب

 0 لا ا اديقم قيل اىف موعوو نانلا سار لع هوعفرو ١ اكمل مودا اوس

 5 : اان مم عئىتتح توا

 > ميهاربا أ ةدحاو دل نيلقتلا الا قلخلا تع ةكئالملا نم امهسذ هنمو || كل لف 000 دال

 اخ هنا ىلاعت هللا لاقف هيرصن ىفانل نداف هريغ كدبعي دحأ كضرأ ىف سبل و رانا! ىف قلي اتذلف كلا اما ذاقق ةحلل

 ع .رصنءلف هاعدوأ م ا كثاعتساْن اف ىريغعدهلا هل سل ههلاان 0 هريعليلخ ىل ىك سبل ا 0 1 - 1 5

 0 اودارأالف هنيبو ىنياولخت هيلوانأو هنزعأ انافىريغ عد ملناو كلذ فما تنذأ ا ا
ْ 
 م

 م فاصاا رهشاوسج و كوك

 قرتحن ريطا !تداك ةميظع

 مث اهحو نم وجلا ىف
 أديقم قدح ل هوعصو

 | امو ىلاجح هلع ىلاّو س
 !لاثو ءاوهلا نراح انو راخلا ك0 لاقو هاملا نواح هان رانلاق 7-5 الإ آ "0 |

 اك لا منوي هللا ىسحس مكلا ىل ةجاحال ميهاربا لاقف ءاوهلا ف راسنلا تريط تش م
 لنا انام تناالادهلاال راثلا هوقايل ءوقن وأ نيح لاق 0-1 رانا 2 ءىورو

 0 5 ليربج هلبقتساف رانلا ىلا قينجتملا ىف هباومر مث كلك رشال كلملا كلو دما كل
 0 ح ميهاربا لاقف كبر لأساف ليريح .لاقالف كنلاامأ لاقف هجاخ كلأ ميهاربااب

 لا الكولا منو هللاانيساولاقو ىلاعت 2 سايعن. نع © خل ىلاحي هلع ىلاؤسنم
 0 8-2 دج اهلاقو رانلا ىف قت ٍدلَأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا اهلاق

 0 ب لك لعح رابحالا كا لق ركل اوءجدق سانلانا سانلا , مهل لاق نيد

 هللا 0 نأ كدرش م ًانع(ق) رانلا ىف شنب ناك هناف غزولاالا دا : 0 7 1 5 2 ع 0 | اناناتلق راسل هوت طف
 َ 5 ىأ هي اناقؤ# مهارنا ىلع ني ناكو ىراخلاداز غازوالا لتقب سعأ سو هيلع رح نمةدراا درب فو"
 ١ امالسو ادري لحو لع هللا درباانم ةياس (امالسو)

 احن اعا تاكل نعو

 لكولا عنوهللا ىسح هلوَش

 ل درب وك رانايانلق)

 غاوبف مالسو در . تاذىأ

 مالسودرب اهاذز اككلذىف

 ايش ( نياعاف تنك نا)

--- 
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 ةدابعب ةقيقللا ىلع(ن وملاظلا منا مكنا اولاقف) ههقناخع ذا مول اوركفتو مهل وقعملا اوعحرف ( 8 '

 عقدي فيك امر نع مفدبالن مناف نيملاظلا نمل هنا انتهل اباذه لءفنه متلقنيحءومتملظ نمال قله
 مهنك ردامث لوالا لوقلا ىف مهناسل ىلع قحلا ىلاعتهّللا ىرجاريسفتلا لهالاق ( مهسؤرىلدع | وسكت مث ) سأل 1

 ١ 86 :نيح اوهاقتساىاهالعا هلفسا تاعك هتللق هتسكت لا لاق ظااب مهسفنا ىلع اورقانا دعب رفكلاىلااود د ىا ةز

 !ع دقل ) اولاقو ةرئاكملاو لطايلابةلداحلاف اود لاخلا كلتئع اويلقثا ملا ةركفلاب | زاحو مه

 0 تاع ىلوعفمدسم 4 ءاينالا ةروس ١) تدس ةلاو هي ؟هاب رح اهلاؤسبان عأتفيكف ( نوق :

 قطالان ءمهز :ع تالعدقا.

 3 مهسفنأ ىلااوحرف 8 هتروصاهتروص ترءاشال ايذك ضيراعمللة مست تال ! امتع ( لاث) 0

 ا ١لايقسلا اذه ««نوملاظلا متنا م كا 00- لاف هاولاةفؤإف مهلوقع اوعح

 اوسكن مث نيملاظلا نمل هنا مكلوقب هوقعل ظ نمال مفنبالو رضيبال و قط: ال نمةدا /

 ١ لطابلاىلا مهدوع هبش ةمحارملاب اوماقتساام دعب ةلداىلا ىلا اوبلقنا 5 مهسؤرأ

 00 ىلاوعر ديد ك5 ”ئىرقوههالعاىلع املعتسم ”ىشلالفسا را

 لوتلاةدرا لع وشو ًاهلاتشا 00 1 5 نوقطن ءالؤهام تلع دقل 3

 مهفارتعا دعباهل مهتدابعار راكتا أ كرضيالو أش مكعفنيالام هللان ود نم نودبعتفأ ل لاذ

 نه نوديعت أ م-يلع

 أه مكمفنسالام هللازود

 ىأ 2 عضوم قوه
 ملنا ( كرضيالو ) اعفن

 امو مكلفأ 1 هوديعت

 ) هللازود دنم نودعت

 هب توصاذا كركم فأ

 رهضتم ةيحاص نأ ع

 مهمات نم ارا رم

 عاطقنادعب 0 ىلع

| 

1 
1 

1 
0 

 ا هي هللا نود نمنودرعتا 1و مك فات ةيه ولالا فام هناق رضتالو عفشال تاداج

 نايبا ماللاو انتنواحق 1-1 و ارك 0 و ننلا لطالب مهرارصا ىلعهنم رك

 10 ء اوزعام ةراضملا ىف اذخا ١ 4 3م 5 مف 0 تدل اا

 اهلماقتنالاب # مكتهلا اورصن اووف هببقاعيام لوها رانلاناف # هوق
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 وركشام مهل لاقهناك

 ) 3 قح نمناف مهريبك هلع
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 لطابلاو قحلا نيب ناقرف ىهف ةارونلا ىه ةئالثلا هذه لبق ( اركذو ءايضو ناقرفلا نورهو ىسوم

 مهيد اصم ىفهيلاسانلا جاتحام ركذوأه بينتو ظعووأ فرش ىأركذو ةامتلا ليبس ىلادبلصوتبو هيءاضتس
 او لاصلاو ملاعلاو 2 لاديزب تررم لوقتو اينو اروصحو اديس و هلوقىف اك.تافصلا ىلع واولا َك
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 ( نوقف ا اهلاوهأو

 نارقلا (اذهو) نوفئاخ

 لا كرابمركذ) || وريذب ءايض ”ىرةورحملا قلف ليقورصنلا ناقرفلا ليقو عئارسشلان هلا :
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 ( نوركنم 3 :ًافآ) دن | ري دصتىفاو نوضا 6 نون كا ءرهووإل لوعفملاوا لعافلا 00 لاا
 نودحاحىأ عب وت ماهفتسا ١ هريخ ريثك # كرام © نآ رقلا ىنمي © رك ذاذهو 8 ضب !رعتوةغاابمةيلع م ركلاءاخورد

 ْ نية ونماهفتسا# نورك مد[ مت افاق مالسلاوةالصلاهيلع د لع مانزل

 أ ”ىرقو انأش هلناوهلثمدشر هنا لعل دلل هتفاضا وحالصا اءوجولع ادتهالاه#هدشر مها

 لبقنم ل قومالسلاًوةالصلاهيلعدجعو أن و رهو ىسوم لبق نم لبنه ةغاوهوهد

 2 0 عمايل بات لا ىا# نيل اركذو ءاضوناقرفلا ن ا وسوم ان

 نوهت :اهي د طظعتا نك ةلاهخلاو ةريخلا تالظ 0 هيءاضتسا مطو لاابلاو قل

 دقلو) هللا دنع نم ل1

 هءاده (هدشر مهاربا اثنا

 سوما لبق نم (لبق نم) "|
 0012 ندعو نسا عماجو اءانبت 11 لهاهنااناعو# نيملاعهبانكو وف تهجو ىنالاق نيحدغولب وادئابنت : :,ساحم مماحو |هاني 11 لهادناانلع# نيملاءهءانكو #8 تهح و ىنالاقنيحهغولب وان

 هاربا (هءاتكو) مال 1| 1 ملاعدناو هك رامتخاب للاكل هلمفناىلا ةراكشا هفو لافتا مراكمو كا ١

 0 ا
 ركذاعا فودحتوا هد_شرب وأ كا قاعتم 4 ههوقو هال لاقذا 9 تاسزإ

 انلع أ (نمل) دعت وأ ١ 10 ١"
 3 ) 7 / 8 لياقلا 7-2 ُي هأو3تقو هدشر تاقواع

 الأ( ذ1) هانيت ]١مل لهأدنا ْ 0 3 : ١
 0 ا 0 نأ ١ نيب قرفملا باتكلا قع ناقرفلا نورهو ىسومانيت [ دقلو لحو نع هلوق

 هدهام هموقو هماللاق) | تي 5 0 0 أ ' كيءاضو هن وكي اذه لمف ءادعالا لعرصنل !ناترفلا لقوةاروتلا وهولطابلاو
 م ندب | ىنءملاو ءامضو َّق ةداز واولا لءدح - روتلا وه ناكرفلالاق نموةارولا“ 6

 ةروصملامانصالاىأ(ليثاقلا |
 2 ٌ 3 ل 2 ام ع نوامعيو اهظعاوع نور ا ىو 6 قر لل | ركذو# ءايض ةاروتلا

 اذا تاولطاف هنوئادع لدقو دريم هنوغاك أف كا 1 نوشحيالا ||

 كرايمرك ذ اذهو# نوش 1 #« نوةفشم ةعاسلا نم مهو سانانعألل

 ركذوهىأ اكرابم اركذ نآرقلاانلزن أكلذكف ةاروتلاىسوم انيتآ مي ىأتم

 نوعرفلغةلودلاوةرصنلا | 1 هي نوركشمدل كم لهأ م منانأ# ريخلا هنم بلطيو هبكربت كرايم هن + نمأ
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 انظعأ ) اننذلا دقاو ١ ا

 (ناقرفاانورهوىسوم) |
 لاشو تت امشلا نم ج رغما

 0 نود وقفشنال دعاس ا باذعنم 10 رهو مونعاج اك ناك نآو 6 داب رانوامم ”(معد ن نود 2
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 ( ليئاقلا.ذهام) رياججأو ١ ْن



 الف) ,هلجال ىأةمايقلا موب
 ناو)ظلا نم( ايش سفن اظن
 ناكناو ( ةبح لاقثمناك

 مفرلابلاقثم ةبحلاقثم “ىلا
 ناكىلعنامقا ىفاذك و ىنده

 ةفص( لدرخ نم ) ةماتلا

 اهانرضحأ(ايبانيتأ) ةبحل
 هتفاضاللاقثملا ريمض ثنأو
 تهد مهلوقك ةبحلا كك

 ان ىكو) هعباصا ضعب
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 0 اع نا نع
 اش ظفح نم نال امْهَع
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 الف ) تائيسلاو تانسلا
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 دازبالو نإ تاجرا

 ) لدرخ نم ةبح لاقم

 لدرخ 0 ةبح نزو
 ع

 لاشو امانئح (امانيأ)

 (نيبساحا:. ىتكو)امانبزج

 لاشو نيملاعو نيظفاح

 نيزاع

 هاعلا نب ورعنب 0 نع ا.ىزاهتلاه انرضحأ ىأ اهبانينأ ىتعمو ل لدرظ انه |

 لتحالو ةقاطإلا ا

 مة <
 00 ا نواح ل تتح كل اوقك هضوا هلهالوا 3 ةمانشلا ءادل

 مل| ناكزاو ىا # لدر> نم ةبح لاقثم ناكزاو ف مظاانموا اهقحنم 4
 0 ا افانرضحا م اانا » ةعاحا ن ناكىلع لاقثم عفانعفرو ةبح رادقم ظلاوا

 امعالاب هوتامهناف ةاتاوملان هوا انيطعا نع بيرق هناذ ءاشنالا نه اهءانبزا> ىنعم انينآ
 بملاىلا هتفاضال هئينأتو لاقثمل ريمضلاو انئجو باوثلانم انبثاو ءازجلاب مهاناو

 انلدعو انلعىلع دب نمالذا © نيبساح انن نكوو#

 0ع 6-00 ىذلا نم ىهلا لاعث قاذأ مث هيلع ىعع هان الق ردا

 زو ةيفك ىفف اذه ىلعف ةرغباج ذاع ىذدعوع تضل 55 نادوادأاي لاق تائسح

 كي ىحص عضوتف لاعالا فئاخ نزوبن | اههدح ناش :هرط ضاىعا اهنأعم لاعالا

 هاو حتانسح |ةفك ىف لعجن نأ ىاثلاوةفك ىف تسلا فئاخكو 31 تاك

 0 0 تكن حلم دوس رهاوج تاسلا ةقكا قو ةقرشم# نطالا

 3 ا نه تاق انزو ةمايقلاموي مهل مقنالو هلوقعم طسقلا نيزاوملا عضنو

 4 أنه سفن ؤظتالف لى ا هوقو هرفكلا عم م نزوت ” لاقإ كلوشل + :ال رافكلا

 4 اهيانينأ لدرخ نم ةبحلاقثم ناكزاو 8اشرشو ريخ نم ا رسخت ال أ

 050 ه1 دارأو ىف ةءاشاف دازالو نس ناسحا نم ضن الدنأ انعم

 938 هديل 02601 ام الحر ماع هللنالاق !سوديلع هللا لص هللالوسر

 كَم أ ايشاذه نه 01 ا لج لك 2

 0 ةلالوقن كا لوقف ردع كلفأ لوقف برايال الوةنف نوظفاخحلا 0

 : عأوهتلاالاهلاال نأ دهغأ اهيفةقاطب هلجرحخ 9 ةموبلا كاع زظال ةناودتسح اندنعكلنأ

 < نيءست وةعست هل سشنفةمادقلا

 ١ تالجعلاءذه ممةقاطبلاءذهام براي لرفع كتزورصحا لون لودر ان

 0 تالا تشاطف ةفكىف ةقاطءلاو ةفكىف تالوعسلا عضوتف | اظنال كتاف لاقف

 '00 كلا ناتكلا للا ىذمرتلا هحرخأ ىش هللا

 بنكي بوثلا ىطىف لمحت ةريغص ةقرو ةقاطبلاو اماكحأ عمخجم هنال ليجمستلا نم
 رون ىلا ىه لاعالا فئات نا ىلع لرلد ثيدحلاىف تاق ةفيللا شيطلاو هن اهف

 اح ان كد 9 ىلاعت هلوق * ٍرعأ هللاو نزوتف رهاوج دست لامالا نأال
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 28 6-0 اوقفرب كيلامملاب «
 كولملا هةئم [دكه
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 0 لادلا ءائيلاو 0 هان مثلا ل عاناف ةلقلا ىتعم نم ةدفنلا ناموا
 أ نيملاظ ادد ان اتايواب ناوقءل 2 2 ةورخت ىذا نم كَ تادءنم #ب ةرملا

 ظ لدلا © طسقلا نيزاوملا عضنو 9 ١ !ظااب املع اوقرتعاو لبولاب مهسغلا ىلع اوعلا

 1 عازب رو ىوسلا باع أ داص رالل كنز را وما م 0 لمذا تال

 ا 0

 ١ «ةماقلاءوبل 8 ةئلارإل ه ف ضو ردصءهلال طسقلا دارفاو لدعلاب لاعالا بحمل

 لاا تس غلبدقو

 ةيطعب هدقن لاق ةلقلا

 2 رمالاهءاش . ناعم امهعخر

 ناقل مدا ىأ # ىحواب م رشا اعا ف د2ابن# لق وف نونوذملا مهو نويلاغلا | نول نم عت تع مهتما 6 نوب أو ل من ااا

 مونباص ل ىأ

 317 ارا ارق » لذ 0 لبق و فرط سابع نا لق «كير تاذءنم ةدقا
 عضنو)ةرما ءانبلاو هخر كرسشلاو جظلاب مهسفن أ ىلع اورقأام دعب ليواب مهسفن أ ىلع اوعد 4 نيملاظ انك الا

 وهونازيم عج ) نزاوملا ا كلن ال كو لسو كاك تأ وذىأ “ 54 طسقلان ا وملاعضنو ٠ لح م نعدلو: 0 ا

 "ا ااه هةر ازناا : 0 : 2 , ١

 00 مسه نثلو © نوفو ىأ # نورد ام اذ هدم ,
 5 5 م 2

 ةيطعب كم ونياخروهو

 فرعتو ىذا مي نزوام ا لدءا ادح ىلع قر 2 نر اوملا كلت 0 .ةهوذلا د نوذب كلذ و 006 رعتمسم نول دقنازبملانال
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 نازيمو» نسحلانعو د

 مجاعاو ناساو ناتفكمهل

 ام اهنأش مظعتل ن.زاوملا ! ةيقيقحلا نيزاوملاعخب ىلاعتو هياحس هللانأ تلم || 3 3ك ا هيلع ىذلا م كل اورسخو

 3 دارملا لق ةمايقلاءوب لهالىا 4 ةميقلا مول هي اهراضحا اهعضو ىلا

 0 اوزان هاب هئاسَح ت1 ند 0 ف مهنيب طسقلاو لدعلا

 نيرو لهل ام( لوك ا 5 لاوقالا رثكأو ناسف ةانفك اذ نازيم وه نوما لاقو دايعأ | 20 وم نانا 9 ظ
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 لهال (ةمامقلامويل ) طسقلات 1 وذىأ فاضملافذ> ىلعوأ طسقاهسفنىفاملاك ةغاابم لدعااوهو طسقلاب

 ععسنالو)نآ ر ةلا نملزئاع (ى واير دعابم (لق) م تا سد !ع نوبلاغن آلا 0 (نوبلاتلا»! ف

 ( نورذنام اذا) ءانتلامغب تأرقنا ماصتننم ءاعدلامعمتنا ردقتال لاشو هتلاىملا ءاعدلان مات(

 هللاب ىرتطاسفأ ل اطات كو باذدعنم ) فرط ( ةعف : ) يباصأ (متسمنأاو ) نوفوت

 ريغ اف انزال نعت اونات ةكاايل نازيم ةمامقلا مون ىف(ةما.قلاموءل)لدعلا( طسقلان زاوملاعض و

 قر زاوملا تفصو (طسقا ا( || تاكد شل 5 مس



 . ىلاكلا 0 مها او -سإ اا هناىعملاو ةنعلاؤسا او | ىكلدو ع دك 85 اوفرع هدتم ةءولكلا اوقزراذا

 6 قانا( كون ءءء عا مجم أ) هلوش تحل بارد أمه ؤاكي نم 0 مهذا سعال كلذأ نوحلسيال

 تيانمرهالو معن رمعأ نود. هام ال )هلو فأ ١ ةسا مان اظةؤ>وا عام ا اذعاان تع فيلا. هل الاققَل 5 ١ ىعم

 لب هللا نر الو اهعنمو ا ا 4 _فارصأ 1 دك كا 00 نسدلام نا نيف

 0 ع

 هربت 6 فيكدمأاو

 ليز لاو 9 هرمون: و

 : لاو اوطدو 0 اوذلرع دن. 3 اذاىت > 0 اوناحيزا الخ 2 ٌْ 7

 2 " مهءاباو ءالؤ_ه اك
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 بادعن٠واانعتد زواحم" بتاذكلا مي ةهلأ مها ل © اننودن» مين ةهلآ مها ماو ْ

 لئافلا ضرمملان م هناف بيترتلا ىلع لاؤ_لاب سهالان ع نابارسذالاو ان دنع. نوكي | ( رمعلا مهراع لاط تح

 # نويت انءرهالو مه سلا رمد نوعيطتسإال © دعبا هضيقنا دقتءملا نءودب "ىثاانع ا ا مل

 اهب كف هللا نهرندن هبال وه سفن رمت ىل هر دق ال نه ناؤدو دقةءااملاطباب والا نءالام وف ديس

 ب اوهوتاع باريذا # رمكلا مماع لاط تح مهءابآو ءالؤد انمتدىلب هه هريغ ا انك العا نم. مهعنعت عناق

 0 9 ردتمالاوهو م يظذح ىلا ىعادلا ودام و نيضاملا مهءايآ و رهان الك امو
 1١ دلانعوا 4 عالا ن٠ مهاردقا- 3

 تااطىت> مهاهماو 0 املا مهعتم ىلاعادنا ودوكلذ مه«ثواام ناس ةضاط لع 1 ايندلا ةايحلاب مهلاعتعالا

 لها 00 لدي اعد 00 3 م هام بوس هناو كذآ 0 0 0 ش 1 ! رمهريع انتم مالاهماو

 نول٠أتسال عأ 0 نوذرعم هظءاومو نأ رقلانع " 00 5 نع مهل ب ]| تسقف د١الا مهاع لاط

 1 ف دومت مهعماتنودب نقلا مهلاهانمم يك يود موسع ةهاآ مهام أ ف اهنم'ئىشىف | نوعاد مهنا اونظو مجولق

 ع ف مهسفن أر صأ ىلع نو رد ال ىأ 04 ١ فنا لخص نوعيطتسإال #8 لاقف فءضااب ' بذاك لأ وهو كلذ ىلع

 ليقو نوراحن لبقو نودنع سابعنبالاق 0 :م مهالووط مهدبءنهنورصني | ضرالا ىتأنانأ نورئالفأ)

 انكلا ىىَد 3 ءالؤه انعتملب 2 ريد هللا نهنويعتلال هانعم لبقو نورصنمي 51 (اهفارطأ نم اهصقنت

 ظ | دل ويع لطح ف مهانلهمأو 0 اتينا ناب امندلا ىف ىأ « مهءانآو 0 تود

 اهضقنن ضرالاىنأن انا 8 نيكرمثملا ءالؤه ىنعي نور الو رتغاننامزل مدا نيلسملا طباست اهفارطأ

 اهاه اىلع مهراهظاو اهيلع

 0 مالسأ راد اهدرو

 كاني ديرينينلا ا 0 31 اء رطل نم صقش ع ه6 اهفارطأ نم

 اا]) ةيرقف ةيرقو ًاضراذ اضرأ كرشلار رايد همثو سو هيلع هللا ىلص ىنلا روهظ

 "ا كرآلا ناناىف اننردق راثآ باذغعلاب نواحعتسملا هللاب نوكرمشملا ءالؤه ىرب ذافأ
 2 1 1 ا ىلعهيرحب 0 ىبأت

 لوح امث ىرقلاو دالبلا منو دحااولادعب دحاولا دخلا اع :اوح > نه
 ١ ف اهلاخداو 2

 اسعن ونياسلا أ
 0 مادا نيا نك 0001 توءورسو 1 او دع كالم 3 00 ١

 ةصقا] يع ةيلاغ اهات
  عاتتمالا ىل | نوردشبال مهنا اوم ا 8 1 هيلع هللا لصدمد : أونمؤف كلذىف ءر رع

 زو 0 )ممر باتكو مهجر ديحو : نع ( مر درت ةنغ مهلب 1 1 لاربع لاَّشو نجرلا

 ةرمص(مهسغ أ ريصن هر )انا ذعم (اننودنم مهعنك) ةهلآ مهلأ ( ةهلآ مهلمأ) هان وكرات هءزونذكم

 1 ( انعتهلب ( مهر ريعنوريج 3 نوراجانا دعند (نوبتاانم هالو ) مهديعنع كم ةهلالا ىنعي مهسفنأ نع

 الاذخأت ( ضرالاىتأت انأ )ةكلها(نوريالفأ ) لجالا(رمعا | مهملعلاط ىت>) مهلبق( مهءابآ و)ةكم له أ ىنمي (ءالؤه)

 0 امحاوننم (اهفارطأنم) دم-مل اهحمفن ( اهصقنن )



 ذلا تقولانولعي واىأ + مبا هبلوت

 رانا مهو>ونع ن وفك نيا رك نيذلاي و 9 مزعل ىضردباحتا ومالسسلاو

 9 لوءفم نحو باولا فود 50 مهالو مهروهظ نعال

 لكون راكلا - طيح ني>وهو دعولا اذه ىّتم مهاوقب هنم نواح ىذلا< 0

 كرتينا زوجنو اولسعتساال اهعنع ارصان نودجتالو اهعفدىلع نوردقبال ثرح بأ

 ادلا ف مهلاههاي ريك د هقو نولهع © نورظن هالو ِط ةتعبللوا ناكل نوكي

 كلإبقنم لسرب ”ئىزهسا دقاو

 مكلفحم 4 مولك,نم إ نيئزهتسلل داي 6 لق ا ءءازج ىنعي اولعفام ءاسيب"
 ”ىلاك النا ىلع هيبنت نجرلا ظفاىفو مكبدارانا هسأينم# نجحرلا نه رابنلاو ليالإإل

 ا : "
 تاع امهن |ىلاعت نيمف ءاروتسإلا ليد

 ىأ« 4 2 ةعامسلا ىنعإ < مهيتاتل /

 مهالو 9 مهنع اهمقدو اهفرص أ 4 اه

 ١ نوءيطتسالف 2 مهري ىأ م هتف أخ
: 
ْ 

 مشب ءاممىف مك“ مةرصنا اذا نا ملاو ملعاذا 46 ليللإب كظفحم أ © مو

 نورلا بادع نم مكعنع ن م ا 50 سا. ءنا لاق 3 نحرلا ل

 ٍ ظ ظ

 أ نيذلاب قا وي عسودياع هللا لص هللا ل وسرل ةيلستا د

 | نيئزوسملاب قاحاك مب قيحهيهنولعشامزاب هلدعو *# نؤزوتسي هباوناكام مهنم اورْحت

 ١ نيئزهتسملاءال ؤهلامنيب مث مهتلفغو مهله كلذ نولو

 ١ اولعول ىمملاو باذعلا ورم نودنع العأ © نورصن مهالوإ» طايسلا لق  مهروهظن

 باذعلا نيح ْ نيقداص متنا "نا دعولا اذهىتم اولاقاملو باذعلاب اولجعتسا او مهرفكىلع اومأ

 فودعوا باودح (نورصن. مهالو هروهظن ءاالرو راكل | مههو>ونء نوفكيال ني>اورفكنذلا كك ول 1 لاح

 مادقو ءارونهراذلا هيف مهم طي 2 ووهودءولااذهىتم مهلوقب هنواعتسا ى

 أ ريس ورفع ةفصلا كلت اوناك 1 1 مهدت كف نودحالو فأن 0 اهعنمو 0 لع ند

 مهأسفت لب !منوفكيال ىأم هرب ف ( مهبل :)ءاخ (ةتنب)ا ةعا سلا (مهستأت لب )مهدنع هن هيوه ىذلاوهه مهلهحن 16 ولا

 0 ,ظذ 0 14 ا م ىلع نوردش »02 5 رو ( اهدر نوعيطتسالاف ) ع

 6 معك | داو ) ن رولهع

 ( قا كلبق نم ل ا

 اورعمنيذلاب) 2 ول

 هناوناك ام ( ءأ 0 ) م

 هلل لوس ر ىلع (نؤ 2904 : نيدح مهلعام 0 اطب نواعو |ولوعتس | الرع مهان راكوأ ىدع لعق نيل رونو را

 : ْ 3 : متت لب ف كلذ مب ايوا ةاالدلإ ١-1 ءالظلا عضواعاو نوفكب 2 'ٍ

 هال فهل اك سدا
 دال قل ناب هن مب 71 : 3 م63 0 نيغلا مب : عر لاحوا ردصم 6 اً 7 ةتعب ب ةعاسلاوا رالاوالا

 | هلوقف اذكو نيحلاو ادعولل ريمكاوءالاب نالمفلا ىئرقو مهريختوا مل

 ١ زوو ةعاسلا ىنمع نيملاو ةدعلاوا رانلاىنمع دعولانال هي اهدر نوعيطتسالف

 نم لق ) اولعفام ءاببالاب

 نع سو ةيلع هللا لص

 ني مسملاب قاح امهم قرح

 لاب ) م كيف ةحم ( 00

 1 رادو

 المل ا أنا .هناذعنم

 دمع (اورق نيذلارءيول

 نآ رقلاوإسو هيلع هللا ىلص

 اواعتس ل باذعلاىفمهلام |

 لو (نوفكيالني> )ه
 روردشال

 مههوجو نء') اوعنع نا :

 ١" ةردوملاو ةيوتلان ,واهعال ىأ # نورظن

 نر مالو)باذعلا ٍ لَ ىأ« قاخ وف كموق كبأز 3 تام »4 كليقن ملسرب “ 1 ٍ

 ا ةيلستهيفو از يتسأ ةبود ه نؤز همم اواكام مهنهاورغت نيذلاب ف طاح

 | لق له ىلاعت هلوق # ممازهتسالابو ءالؤرب قع م كلذكفىأ لس و هيلع تاز

 (مروهظنعءالو ناتثلا

 باذعلا نم م. دارباممن روعل؟

 (ةتخ) ةعاسلا 6 ار

 مؤسف ( ميتف )ةأ+
 (اهدرنوعيطت سالف ) ]'

 لو (كلقنم لرب "ئزّمسادقلو ) باذعلان نر ( عي 86 اخاو انا نور طتلاعلوا موسفن نع

 ( نؤزّسهباوناك ام)ءانالا ىلع(م,ماو رخ# نيذلاب) لزنو رادو بج وذ( قاخ )د# ا(كموقكأز .سا اير هموم

 ( نجلا نمراهللاو لبللاب )ركظف< نم ( ولكي نم ) ةكملهال داب ( لق )مما زوتساب باذعلا مم. لزت لاقبو بال



 .ء.ددا را ّ 1-7 3 7 .٠
 اادحولا ند هللرك دينا بجئامو هتلارك دب ىأ ( نجرلاركذدب مهو ) مذفاودع ناكناوءانثوهئاقدص ركاذلا

 ا ا ار 1 لقونو وأطيم مهو ق 32 كاف كنماوزه اوذعي نا "0 ةداسأهيزوقدص 1 نور ذاكره (

 ا كارا مل اع ب واوز هك و ذهن ىأ لالا عضو م ىف ةلاو نودحاح نفر فاك ميش نأ رقلا ْن 0

 |0003( لح نمناسنالا تا ادتملادبعانريخلانببو هلي تااحةلصلا نالوا ديك اتالمهرر 5و ىلاعت هللانر كلا
- 

 00 دل اوبال اليت - "مب م ان ' رع بانل زال م ذنلاناكنب> تا زنلق و

 هتف هلا

 1 لازت او لسرلا ث انحلال قلخلا 529 1 را ” 0 6 مهو ٍِ 0 5 0

 . حا د 3 2 | او

 تلا ربركتو مجأ زمنا قحا مهفن وركن :# نورفاكم مه 9 نآرقلابوأ مع 2 ع 5 3 :
 )لكن ناسا اج ِ رينا نيبو 4: 2 ةاصلا ةلوامأو صيصخا !او 57 د هاكف ةلع 2 -- لادن و

 5 1 أ 0-6 ٠

 ةلزتع هيلع عبطام لءج مركلا نم ديز قلخ كل وقك هتامث ةلقو هلاعتسا طرفلدنم قلخ رثكيهنالو لدعلا نم قاخ
 ا هتلع نمو باقلا 0 هنا لبق كل دلو هلدهوزلف علاه هنئموه عوبطملا ا راكي ن1 لوقت برءااوهنم

 اذعلا دا نيح ثراحلا نيرضنلاىف ت ثا زئاما ىورديعولا لاكسإو 0 كل ا

 ةلاىفو رد.ةءقوك امندلا ىف ىنامقن# ىنإيآ مكي م در 1 اس
 0 نواجتستا لوران باذع ةرخ

 دهىتم نولوشو 8 اهدارعنع اهودعقلل مهسوفن هياع تابحاع ىبنلاو اهمنايالاب

 ةالصلا هيلع ىنلا نونعي © نيقداص مكن | و ةعام ةلاوا باذعلادعو تقو # دعولا

 0 | رار 5 مهو ةئرقلا 2 مذلاو حدملاىل 8 قاطي رك ذلاو مكتهلا تبسعلا ىذلا

 تدكلت د وعشنا نسأل نجرلافر فلا 0 رنا كلذو «نور فاكره |

 هم عو ةاسعلا نم هتةلحو هتش نا ةاثكم لق *« لع ناشئ قلخ  ىلاعتهاوق 6# ا

 اف لخداع ةيضاواع ل !| رظن هنثيعو مدآ 7 :ىق حورلا لخدامل ليقو عبط

 َقلَح ليقف عقوفةنجلا راك ىلاالسع هيلحرمل | 0 غلب نأ مق توك 5 ماع طلا ى#“ قمل

 هللا قاخ ىف لك ناسنالا قاح ةهأنعف و ةلجشلا ادشإ م لختن ه قاتلا

 9 لك هقاحىف عرساف ةماموب ر 12 هلا رخآىف ىشلكد بن ناك هقلخ نالءايا

 علا بو.ع لق قلخ لحتلا ب راي لاقتسا :حورلا يحأ الف س عل
 2 و

 د مة قلع نم مةقطن ن م أول مهنال ةيط قاح ساق ريعىل ع لاك كلعع رسسإ

 ك|و «٠ رعاشا !لاقنيط نهىا لعن م ناسنالا قل ىنعم لبق ةوروط دعب اراوط ارا وطأ
 | قامنالا عونلا ن نأ ةتةيرالاب 3 لك هو نبا طلاو ءاملا نيب ىأ « لدعلا وءاملا ن نيب تيطإ أ

 3 داذعلا نواسعتسي اوناك نيكرشثملانا كلذو #١ نوا عسا الإ ىيآ م 5 أس 0 داع

  باذعلا اويلطتالف ىدتعاوم ىأىنانآ م اس قدمو ثرحلا ١ ا تلد لفل

 5 < «نولوشورط ىلاعتلاق كذلفةماقلا نولوعتسإاوناكلقو ردي موبرهارادتقو لت ظ

 ا 3 اع ر دملامومذملا لاوعتسالا وهاذهو © نيقداص منك نادعولا اذه تمي نيكرشلل |

 و هب

8 
0 

 ميركل قاحم ركل اهنم

 ىلعزاسنالا مذالوأ مدقف

 عوبطم هناوةلجتلا طارفا
 هناك هرحزو دع مش اهملع

 نأ دنم عداب سدل لاق

 ىلع لوي هناذ ليعتسم

 هترعمو هعبط وهو كلذ

 لحتلا ليقود كرذقف

 مه ىعاش لاةريج ةخاب نيطلا

 ءاملا نيب تش للا ه

 نع عنم امعاو ء لجعلاو

 عوبطم وهو لاوعتسالا|
 - ع

 ةوهشلا عمت هسا اي هلع

 هاطعأ هنالدف اهيكردقو
 عقاب عيطتسي ىىلاةوقاا

 ةاحعلا َُك و 50

 داع اةناخ ل
 ىامقث ( ىنايأ مكي 00

 نامنالاب ( ن رولات ءتستالإؤ )

 ا : ع 1 .٠ 2 .٠

 ليس 2 وأ قتادعلا ناسا ) ا الن يم نول وشو ( لصولاق شانعو لهس هقفاو توقعي 5 4 ءالآ وهواهب
 . 2-2-0 - 2 - 5 . ١ - ١

 ىهجو دحأ وه لبق(نيقداص متكنا) ةمانقلا

 ق 7 كن (ناجنالا قالخ ) باذكلاةليسمالا ن جر ١! فرعثام نولوش نودحاح(نورف فاكره نحر لإ نا ١

 ش يل ةيادحو كم ع نال ا ١ باذعلار ول عتسم لغن م تثر مك نس .رصنلا ىدل ناسنالا قلخلا ةوااوعتسم

 ا 6 ولوشو ) لح الالبق باذعلاب ( نووعتساذ ذاق ردد الا قاذف انا م مكيرأ اسلاشو قاف لا

5 5 
 ١ نيقداص منك ناز دحتاي الاد لا (دعولااذه م



 مهف ) ركبىبأ ديغ ىفوكو ىندم مملا سكي ( تهنافأ ) مئادلا ءاقيلا (دللا كلبق نم رسثبا اناعحامو ١ رست 9

 ةيائىشلا نع هللا ىناف توعس هنأ نووردك 3 اوناكط رمش ءا| ءازد ناكل ةلج ىلع ةلاج فاطعا لوالا ءافااو 0 ا

 سف كك ءالؤه 0 1 ءانس 2 هروس ١ + :ًاتمناف 5 < / 0-7 اردقلاا مدا هللا ىضق 1 ٠

 ا را 1

 ناو ءالتبا ىمس مربتو

 لاعأ نم نوكمساع املاء ناك

 هنالمهد وجو لبةنيلماعلا
 (رشلاب) رايتخالاةروصىف

 ) ريخلاو ) رضلاو رقفلاب

 ردصم(ةنتف) عفنلاو ىنغلا

 هظفل ريعنم وابذا دك وه

 مكيزامم(نوعج رئانيل او)

 0 تدك لع
 ركشلاو ربصلان م كتم

 نال اقل نا رس علاطملا ا 0 ايل رشلا) سبللا مدعل اهنامهدارق
 ني>تازن » قود اهدنا مهف تسد ناك كليق نم رشل اناعحامو 0 مهلعف ة ةحا : 7

 هلوةءانعممىفونونملاب يرد. صيرتن .اولاق

 انيقلاك نوتماشلا قلمس « اوقفا انب نيتماشلل لف 1

 | ةقئاذ سفن لك # كلذ ررقتامدعب هراكتال ةزمهلاو هلبقاع طرشلا قاعتل ء لاو
 مكلماعت ود كوابنو هركتاامىلءناهربوهو اهدسح اهقرافمةرارم ةقئاذ تو 0

 الاول ردصم ءالتا# ةنتف إف عنلاوإبال لاي ريظناو رسشلاب 3 ريتخملا ةلماع

 | دوصقملا ناب ء اعاذخ فو ركشلاو ريصلا نه مكتمدج و بام بسور مكيزا ايمف نوعج ْ

 نذلا كآراذاوإل قب امل اريرقت باقعلاو باوثال ضيرعتلاو ءالشالا ةامللا هذهن

 ىذلااذهأ» نولوقيو هءاوزهمألا 4 اوز مالا 3 كينوذعيو * كنود او كا

 ْ ءوشالا نوكيال ودعاارك ذناف اكلك ةلالدل مطااعاو ءوس ىأ » مكتهلا 1

 ' ىحرلا ةرادت_ساكر يدتسم موهلا هفىرجن ىذلا نادب رب لزْ لا كلف ةئرهك ةنوحاس 7
 ا هفردقىذلا ءام-لا ىف ىرجب تكول لكف ت كك كلا كلذ همقىذلا ءامدلا كلفلا ليقو ١

 ١ سمشلا هيفىر ءامسلانود فوفكمج وم كلفلا قو ءاملا ةرادتسا كلفلا لبق |
 ! ةلباقريغ ةفيفخالو ةايقنال ةيلص مارحا كالفالا ةئيهلا بامصألاقو موحتلاو رمقلاو 07

 ' رابخابالا تاومسل اةفد ةفرعمىلا ليبسال هنا قلو لوذلاو ومئااو مائتلالا و قرغلل

 ا هلو قلع ةيهانت ااريغ ةرهابلا ةردقلاو ةمكحأ هلأ هاك ربدملا قلاش ناوهسف ىف ىد هاا

 نافأ 8 ايندلاىف'ءاقبلاو ماودلا ىنعي # دلخلا كلبقنم رسشبل انلعحامو 8لدر ا
 يوما نونملااتد ردمع* صبرت اولاق نيح هب ةلاذه تلا « نودلاخلا , مهف: ا

 ١ مهالوتنأال ارشب ايندلاق دلتعال نا ىصق ىلامت دينا نأ الا و اذهب هنع ةتامشلا هلا نف ١
 ل اعلالوق هانعم ىفو ءالٌؤه قس : أتم نأ ١

 انيقلاكنوتماشلا 1 ٠ اوقيفأانب نيتاشللل هن 0
  لعأالو ىسقتىفام لت ىلامتداوقب صوصخم مومعلا اذه « توملاةقئاذ سفن لك 8 |

 | تاك نع ةرايعانهه قوذلاو توملاديلع زوجالو توع ىج لاعتهللا ناذ كسفن ىفاه ١
 51 ا ريخاو رشلاب 9 ربت ىأ « ؟وابنوإل هلواح لبقةميظعلاهمالآ و تول
 | ىأ « ةنتفاو» نوح ركتامزو نورا لقورقفلاو ققلاو 0 ءاخرلاو |
 ىأ 4 نوعجرت ان لاو 8 نوهركت ايف كربصو نوبحن اهف ؟ ركش فيكرظنتل ءالثنا |

 كنوذم# © امىأ « نا اورفك نيذلا كآ راذاو 1 لجو نعمل وق# ءازطلاو كاك د ْ
 ١) لاقوكمخف ا وهياع هللا لص ىننأا هب رص لهج ىف تازن ليقاي ر عم ىأ < اوزهال 1

 | انهت سل ل لوب ىأ © ركتملار كذب 3 » فاندبع ىب اذ ها

 اورفك نيذلا كاراذاو )

 كنوداام (كنودحينا

 نان لو_ءفم ( ازهالا )

 ىأف تاز'  كنودخحمبل

 هللا لص ىبنلا هى لهج

 لاقو كيمذف سو هيلع

 اذهأ) فان 0

 5 ) رك : ىذلا

 نك كلا مكتملا )

 ناكناو هفال 0

 (رشبلانقلخام(ا (انامحام 5

 (ىللا كلبق نم )ءايببالا نم
 دمماب ( تمنافأ)امندلا ىف

 ايندلاىف ( نودلاة ا مهف)
 مهلوقىف ذب الاوده تلو

 مالسلاهملع ادع رظت

 لك ) عرتسنف توعىتح

 نمءالتاامهالك( ةنتف ) ءاخرلاوةد_كلاب( ريخاو رشناب ) ديت( 5 توملا قوذت(توملاةقاذ) ةسوقش 1

 داي( كنوذمتينا) هءاع أو لهج وأ ) اورفكنذلا) دمتاي (كآر اذاو) ركلاعاب كي زممث توملا دعب ( نوح رئانملاو)هل

 مك ه1 ) بي« ( ركذب ىذلااذها) ضءبا مهضعب لوش ةير”(اوزهالا ) كلن رو“ 3

 2 نوءحرتناوكذنءانءو



 : رمأم لالا مدعلال فذحزاحاعاو ماللاوال 0 مي بر طضتالثل ( مدينا كت اسرنم ل

 لاحلا ىلع بصنو عساولا قيرطااوهو مف مج ةعساو قرط ىأ ( احاحفامف انلمحو ) باتكلا لهأإ#ي الثا
 .: 0 مالعالل لوالا تلق هذهنيبو احاجث البساهنم اوكلستل ىلاعت هلوق نيب قرفىأ تاق ناذ ةمدقتم ( البس )

 ذهل ( نودتب مهلعل ) مث,بأل نايب وهف ةفصلا كلتىلع اهقلخ اهقلخ نيحدنا ناببل ىنالاو ةعساو اقرط اهيف
 1 ىف ( اظوفح افقس ءامسلا تأ 55 ج- انامجو ) / رشع مباسلاءزجلا ١ ةدوصقملا دالبلا ىلا اهب

 تارت هلآق ةدلأ٠

5 
 .برطضتو مب لبيع نا ةها 0 3 مهم 3 نا 2 تبلاذا ىذلا اسر ند تاما ا 1 ”الااطو لا نع
 6 ضرالا ىلع عش نأ ءائسلا

 ص هرالاى اهو انلعحو ِ سالالانمال ال فذُك كاع نذل لسقو 1

 : ل 1 | ,, || بهشلاب اظوفعو أ هنذإبالا
 الاح ريصيلهفصووهواحاجل مدق اعاو ةعساو كلاسم #«# اليس احاخ ول ىتاوالازا اهانظف لاقاك نيل اغلا .

 ءاخ هناىلع انعم لدبف اليسامم لديباوا كلذك اهةا اهل نيحهناىلع لدنف | 7 22 ص

 1 1 0 || يح, را نا توسسا ند م

 دامجو و مهكاصمىملا # نودترم مهلعا ف ديكوتاا نم هيفنوكيامعم ةلباسلل اهعسوو | 2 ءافكلا ىأ (مهو)

 هةم لم : مول عملا تقولاىلا لالحالاو داسقفلاوا| هنردقب عوقولا نم## اظوفحم اعود ءائسلا ا اهفىتلا ةلدالا نع (اهتايآ

 هتدحووعناصلادوحو ىلع ةلادلا اهلاوحا نع اممايآ نع مهوؤ# بهشلاب عمسلا قارتساوا موحتلاو رمتلاو سمشلاك

 ئهلاو ةعببطلا ىلعفف اهضعب نع ثيحيو اهضعبن سن ىتلا هتيكح ىهاننو هنردقلاكو نيركفم ريع (نو 1
 ا 2 . : 0 0 2 : ١

 ناس# رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليلا قلخ ىذلاوهو لف نيركفتمريغ # نوضرعم 9 |١ ىزلاوهو) نوئمؤدد اهيف
 ١ ةللافاضملانم لد نيوتتلاو امهم دحاو لكىا # كلفىف لك © تايآلا كلتضءبل أ هيف اونكستل (لدللاقاخ

 ا 7 لك نوعرسس ه# نوحي 0 اكل مهلوقك س ذا كلفلاب دا رااو هيقاوقرصتل (راهئااو)

 ف د سهلا نم لاح ةلدجاو لكر بخ وهو ءاملا عطس ىلع 0 ةهفحل جارسنوكتل (سءتلاو)

 ىف ىأ 4 اهيفانلعجو 2 ا | تلاغاسراف الو ةفيلا كرفت 250 رمت | نيوتتلا(لك )ليللاجارس
 8 ١ هك ايس نيابجلانيب عساولا قب ءرطلا مف لاو كلاسمو اقر رط ىأ احا سافل( 0 هللا فاحملا 12

 : اي ٠ # اا ل ل تمام لاو ءأ # نودتبم 0 تابع ا سس 3 6 ىأ
 ْ رافكلا ىنعي © مهو #9 بهشلاب نيطايشلا نم اظوظع لبقو عقنو.طقسنان 5 50 00

 | امكح ةلاكاو عوجلاو رمقلاو سعتلا نماق هللا قاخاعىأ ا نوطرعم اهنا نع 8 | 2 0 عاوك ا ١ ءالقعل
 أ] ىه 0

 ةادلاو ةئلالا ةمكط الع لادلا بحملا بيترتلاو امراغمو اهملاطمو اهك الفاف | “ 0 0
 ! 3 3 5 0 5 1 ب ع كلف و ماظن

 ٠ رمقلاو سملاو رابلاو لدللا قلخ ىنااوهو ام نوريتعيالو نوركفتال ةرهاقلا ع ف 9 ,
 | 8 ىدصر نعام

 3 نوحمس لاقاعاو ءاملاىف حياسلاك ةعرسب نوريسيو نورحنىأ < ن نوحعسا كلف ىف لك !ء روهّاو ءامسلا كلفلا
 لاو ىرجلاو ةحابسلاوهو ءالقعلا لءف اهنعرك نال لقميالام لاقت ام ىلع عبست "لأ © 2 000
 فوفطم اوم 2 َْت

 ١ :الغلا لقو كالفأ هعجو ريدتسم لكبر ,عأأ مالكىفوهو اهعضي ى ذلا موهلار 1 8 ف 0 رم ءاسلا تحت

 1 ا ةلوحاط 2 لاحلا بءبصنلا ل اف 1 اونور 011 ولاو رمقلاو و سم مثل|

 زا رةرط ( البس )ةيدوأ (جاخ) ضرالاف ( ايناس سرالا نال اح أ ) ايتن أ تباوثلا
 وفم لاش وطوةسلا نم( اظوفحم ) ضرالا 0( ا ”ىحملاو باهذلاىف قرطلاىلا اودتم ل (نودتع
 اراب نوركفتال نوبذكم (نوضردم)اهموجنواهرقواهسمم نع(اهتايآ نع) كم لهأ ل هو) نيطاشلا نم موحتلاب
 د ا ىف ( نوحعسي كلفىف ) امهم دحاو لك (لك )رمتلاو سمثثلا رح“( رمقلاو سمثلاو راهلاو لالا قلخ ىذلا

 نوبهدبءارغقنورودب



 نك لق ملاذلف' ضرالاةعابسو تاومسلاةعاج ىأ (انناك ضرالاو تار كانا ) ىَم ريملأ ( اورفكت ذل

 قتفااو امه انققشف ( امهانقتفف ) نيتقوتسع عقوم عقب نا ص اذار وهو نيون سانا ودلال

 ةزهمعوهىذلا نأ رقلاىفدراوهنااذلق اق كلذ مهرب رشءاح ىحاق راهو قمل ةناذ قتفاادض قترلاو نينا لصفلا

 نود ناابتلاب صاصتخالاذ لقءلا ىف نازئاحامهمابتوءامسلاو ضرالاقصالتو علا ىنمع ةيؤرلا نال ودهاشملا ىرملا ماقم

 ةقصال تناك ءامسلانا لبق كا ةروس 1 مال 6-3 ا -- 0
 امهنيب ءاضفال ضرالاب /22-- ش 3

 اهمني انلصفىأامه انقتفف

 ةتاوعلا تناك لقوءاوهلاب

 | ةدممم ةققحو 0 0 1 قئر ىلاذ 0. أ

 00 ا ىحديرتكا كور علا تقتفف د تاومسلا تناكوازييقلاو عيونتلاب 4 امهانقتفف .
 هللا هقتففةدحا ودع طتةلس ميااقاواتاقبط اهلاوحا واهتايفيكف التخاب تامسفةدحاو نوضرالا تناكواك الفا تراص |
 تاو“ عبس اهلعحو ىلاعت رطالابامه اقتفف تبنتالو رطعالاةثراتناك لبقو حرت اهي 0 انتكلقو |

 تناك ضرالا كلذكو ١ لعاهرساب تاودسلاوا قاف آلا رابتعاب اهعبسو ايندلاءامس تاوفسلابدارملانركش او
 ا نافارظن هل هب علان 5 نو:كمم مهف كلذا ولع 1ناو ةرفكلاوراط.الاىفامالخده اهل
 جاوب ||

 اهقتففةدحا وةقيط ة قتل

 ع 8
 ليقونيضرا عيساهلعح و :

 طخ الاقتر ءاوسلا 2-7

 ءالعلانم اراسفتساوا طسوبوا ءادتنا ب_جاو رثؤ_ه ىلارقتفم ضراع ق

 / ضرالا ةعاجو تاوملا ةعاج دارملازال نكلّش ملو اتنكلاقاغاو بتكلا ةعلاطتت هو |

 قتففتيشالاقرضرالاو ١ انلمجو و صوفرملا ىنمع ضفرلاكاقوتسعىا اقترائيش ريدقتى لع مقلاب اقتو 'ى رقو |
 تابتلابضرالاورطاملابءاملا | ءامزم ةبادلكقلخ هتلاو هلوقك ناومح لكءاملانم انقلخو 46 ىح”ىش لك املا نم[

 (ىح'ىث لكمملانمانلعجو) | لك انريصوا هنيمب هيهعافتلاو هيلا هجايتحا طرقلو هداوم مظعانم هنال كلذوا|
 ناويح لكءاملانمانقلخ ىأ | ولف رظلاو نان لوءفموا لك ةفصدناىلع ايح“ئرقو هنود يحالءاملا نم بدسب ىج“ىش |

 ةبادلكقلخهتلاو هلوقك | «ىساورضرالا ىفانلء> وف تايآآلا روهظ عم نونم وي الفا نا وياي صوصخم ”ىغثلا
 ءاملا نمءانقلخ اع اكوا ءام نم هاتر اتناك ضرالاو تاومسلا نا اورفك نيذلا!«.ملأىأ * اورفك نينلاريموأ» | ع

 هلدبحوهيلادجايتحا طرقا ١ يعكلاقءاوهلابامهنيب انلصف ىأ# امهانةتفف 92 نيتقزتامادحاو أيش اتناك سابعنبا لق |

 أ لو واهبامهكفف امهطسوب احير قلخ مث ضءىلع اهضعب ضرالاو تاوملا هللا قلخ
 لععنم ناسنالا قاخ ا ليقو ضرالا كلذكو تاوعس عبس أهلعل اهقتفف ةدحاوةقبط ةقتنرح تاوعسلاتناك

 ١ تابئلاب ضرالاو رطملاب ءامدلا قتففتشالاة نثر ضرالاو رطعالاقتر ا تناك

 ناويملا نم شلك ءاعسلا نمل زني ىذلاءاملابانيمح أو ىأ# ىح *ىش لك ءاملا نه

 هانعم نورتستملا لاقو ”ىثا لك الك 20 هال كلدوركتلاو تال لعد

 ما نس .ىبا م , هزل هللاقلخح دق تاقناذ ةفطتا|ىنعي لبقو ءاملانه قول وهف ىح شلك نأ ٍ ١

 | جرخ تلق ن ور ةكبت ذا سلط ومد ريغنم ىح وه صعب (اورفكنيدلا)زب(ري لد | نال ؟الملا 6 0 َ

 أ ءاملانم قواذع ضرالا ه جو ىلعامرثك أنا راكالاو باغالا جرخع ظفلل ادع 0 1
 0007 شرالاف 0 1 ل ى أ نووي 0_0 ءئاشوأ 2

 هلوقك ةنع 6 رااص ةلقو

 نوقدصي (نونمؤيالفأ)

 انلمحو / نودها_ياع

 ْ 1 الابح(ىساور ضرالا ىف

 مالسل | ةيلعد محك اودعج

 تاوعكانأ ) نآرقلاو ||

 لزنتمل(اقتر , ااكضرالاو

 امهضعب 0 0 0 اىهانو تف 2 0 ضع ىل 1ع اهضسباة تلم "8 اا ضرالال 00 هر 9

 0 7 ا 2 ا

 127+ سمسم هه دمع معن مت



 اذنع هتاذ هزنف هللاتانب ةكئالملا اولقثيح ةعازخ ىف تلزن ( هناعسادلو نجرلا ذختا اولقو )

 ال) ةدالولا فاش ةيدوبعااذا دالواب اوسبل و نوبرقم نوفرمثم نور ؟مدابع ره لب ىأ (ن نوم ركمدابع لب)هلوقب 0

 اوق نوددقتسالو هلوق مهاوقق.سيالف هلوق نوعبت, مهنا ىنعملاو ةفاضالا بانم ماللا تبيناف مهلوقب ىأ (لوقلاب
 1 هناو وب ملال نواسعيال هسعأ ىل اع ىبماضيأ مهلممف هلوقل عبانمهلوق نا يىأ (نولمعي ,ءسماي مهو))

 : . فشل 1 0 ؟غع رفح اور 2 1 تا ار دقام ىأ ( مهفلخ امو

 نمل ىأ ) ىذترالا ن هنأ

 هلاال لاق و هنع هللاىضر

 كل وقلاب 000 ديدشتلاب“ قفركو 0 صح دم ىلع هيلث هفونوبرقم اا 3 ) هللاالا
 ابنف هلوق مهلوق قبسيالهلصاو نيبدؤملاديعلانديد وهاك هلوقب تح ايش نمو)نوش اخ (نوقفشم
 اع نيلئاقلل هب ضرعملا قبسلاناجعمتسا ىلع اهيبذت هتاداوهل لوقلا لعجو مهيلاو ىنا) ةكّئالملانم (,نم لق
 1ّ] ءىرقو ريوضلا رب ركن ع ايفاحتو اراصتخا ةفاضالا نع ماللاتبيناو هلقن ملام || فاكتلان ودنم (هنودنمدلا
 (كلذف) ورعوباو لك

 ف در ره سعأ: ملام طق نوامجيال 6# نولميد سحاب ره وولف قبس ا هتقبسف هتقناس نم همضلاب || ١ ا
 هريد لئاقلا كلدفىا ادترم

 او هلق امل ةلعاك وهو اورخاو اوهدقامم ةضاخ هيلع نحال *# مهفلخامو , مهيدنا

 || باوجوهر(مهحهءز# )
 ْ ىزحن كلذك ) طرشلا

 ن.ذلا نيرفاكلا(نيملاظلا

 ربع ىف ةيهلالا اوعضو

 لاس لع ادهوا_ههضوم

 ققحما لثعلاو ضرفلا

 سابع نبا لاقو مهتمصع
 هات و0 تا

 دنعولا ققحدقدلاهكلاو

 ةيهلالا ىعداهناذ سلبا ىف
 هس ةعاطملا اهدودعتلل

 0 الوؤت مما نوبقاربو مهسفنا نوط. مدا كلذ . مهتطاحال هناق هدعب امل

 *م إف هتاهموهتملفع هيخ نم مهوؤ# هنم هيله هلعفشي نا :# ىضترا

 تنمو سكملابق ىلعب ىدع ناورهظا هيف فول ا ىنعث نع ىدع ناف ءانتعا |

 هيديرب « مهج هيزجت كلذف هنود نمدلا ىناإ# قئالخانموا ةكئالملانم ٠

 . ةِس وبرلا» اعداو كارشالاب ظ نم «نيملاظلا ا

 هناعسول هللا تانبةكتالملااو ولاق ثيح ةعازخ ىفتازنهمادلو نج-رلاذختا اولاق و |
 ص وهلا مهم هرك أ ىأ# نوم ركمؤو ةكلالا نع دايع مهى د دابع لب لو !تاعةسفمت |

 ره د مهلسأ اعالا نوملكت.الىأ ه# لو قلاب هد :ومدقتسال ىأ #«ن روقسيال#

 واعامىأ# مهفلخامو مسن يبام هيوم العال ال وق نوفل اخكال مهنا ىنعملا## نولمعي

 ةترانملالانوعفشيالو و مهقلخ دعب نوكيامو مهقاخ لبق ناك اموق لبقو نول ماع
 ةفش ةفشم دترشخ نم مهو وف هنع ىلاعتهللا ىض رنملالا لمقو هللا الا هلا ال لاق نم الا سابع

 سلب ادب ىنع لبق هي هنود نمدلا ىتامهنم لقب نمو © ركمنونمأيالن ,واجونوفناخ | دع ال نم 2
 | رمت داذن» ةانومنسالاد الق ملةكئالملان ,مادح أن اف هسفنةدابعىل اعد ذآ | 20 0 اهعس)

 لجو نعهلوق 6# ا< ا ا هل ى 8 نيملاظلا ى زحن أمنع 518 5 7 11 3 5 (نيضارلا اغلا ى 3

 ١ ها نأ لبق لساكم نع ليرخ قبسبال ( هنوقسبإال ) ةكالملا ىنسيةعاطلابهللا مههركأأ دبع مهلب
 نم ( مدأ نيبامإعي) ةككالملا ىنعينو اوقبو (نولمجاميماب) ةكئالملا ىنعي ( مهو ) لعفاابالو ( لوقلاب )
 هللا ىغرنمل الا ) كفرا نال ]ةماعلا ءوب ةكتالل اى( نومفشيالوأ) اندلاع نم ( اال

 ىف( ع م ٠«لش نمو )نوفناخ( نقف ثم ( هيه ل م( هتشخ نم ) ةكئالل !ىنعي(مهو) هدنحل تدلل

 لاظلا ىزجن)اذكع (كلذك ) ماهجهيزجن كلدبف (مهجهيزج كلذف )هللا نود نم (هنود نمدلا ىنا) قلحلا نم

 هندايعو

 ةكملهأ نعي”( اولاقو )

 ( اداو نجرلاذا )

5 9 
 ل

0 



 ا
70 

 7 75 هع ىلع متج(متاهراواه وت
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 م (ان دل نم

 فدقن لب) كن

 20 نا (قهازوهاذاذ ) هكلبف انتددن) ل طا لاوق 577 نيس لا لطابلاى 18 (ق كا و : (قملاب

 دبع (هلو) هللا تانب ةكالاانولوقتامم (|نوفصتام ) باذعا!نمةدشلا (ليولا)ر كسا ( مكلو )لطابلا

 ةعامط ن نع( هتدابعنع) نومظاعتبال ) نور تالا : 2 الملا نم ) ءدزع نم وز قلل نب(ضرالا تارك

 0 مال تاد رحم نم م انرضح وءايامم 01 7 اف ردق ةهحن رم 0 ناكل 3 ا

 هالة هتنلاك دل اوةيفان نا ليقو مدقتملا باوملاهباو> ىلعلدد .و كلذ نيلعافانك ٍ
 رضا 5 لطايلا ىلع قلاب ف دقن لب 1

 الو 3 ةقموعوأ 10 هب ردصمامو ل الا مصومهىفوهو هيلع زوجنالا## |

 !ليولاركلو
 8 سلم مت

 لروما نماندنع نم ىأ اند نممانذ نال قيداو ملادنا هنعوةأرملا وهللا سابعن.الاق |

 ع ال هدنع نان وكيدهتحوزو لحرلادل ون انواعت ”مكنالا كل نمانذختال هاوقنمهيلعهتلادر ا

 َ وبرلاب قيليال هنال كلذ لعش ن فانك ان لقو نيلعاذ انك امىأ 3 نيلعاف انكنا 8 1 ريع ا

 1 قطار طانوىرنىأ «نذتال لطايو بدك هناؤهولاق ىذلا كلذ عدىأ «لب) 7 ١
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 لاذ ناعالابىأ ا

 مانا ىءملاو بهاذ ىادك قهازوهاذاف 8 عدكم 8 4 مالا و ادلو هللادلا مهلوق 1

 مكلو ف ىلامتلاقف مي ذكى لع مهدعوا مث لش و بهذ. ىتح. قالا نم نيبناع ممذك |
 0 3 و ِش دلولاو ةيحاصلا نددت قيليالاع هللا# نوفصتام# رافكلا رشعماي# ل 85 ولا ا

 ندا منا قادصاي يلع نم او مه مهل لالا وهواكلمو اديبعىأ##«ضرالاو تاوعسلاىف |
 00 ١
 اىفنم ةلجىف نيلخاد اوناك ناو ةكئالملا صخاما ةكمداملا ب 6 هدنع |

 د

 0| ى

 ةسنم لبوهللا دعت ناانناعس سهيإ 51. رت ---

 يوستو اهقبوزتو فوقسلا عفر مكتدامك ةطوسملا مارحالاو ةعوفرملا ماسجالا

 ف » ىراصنلا ىلعدرلاهءارماوةحوز ل لقون :رنلا 3 ةةلب دإ و ١! وهللا ل قواعد زت دق شر لأ

 أ بعللان ءافاذإ هيزاتو وهللا ةاخنا نم با
 - بلا هدادع نم ىذلا ل طانلا ىلع دحلا هتاج نه ىذلاق حلا تافننأ اناش نم

 فدقلا كلذل ر

 ءهلا طبال اريوصت حورلا قوهزملا ىدؤملا ه6 مَع قس ثدءحم ' غامدلا رسكوه ىذلا

 8 و فارطأ ةبالصل مزاتسملا ديعيلا ىرلاؤهو اند | اك ا و 0و

 0 هغمدق ىرقومدنف ةءلا_مو
 0 / 2 م 7 0 0 ١

 5 قفهاز وهاذا ) نا قلاع فاطملاو 4 ىنمملاىل اع ا هدلعل 8 ههحوو كلاف

 2 ةام د نوفصتام ليولا ركل وف زاحما ميشرتل ءركذو حورلا باهذ قوهزلاو

 ارككدنمنيلزتلا ةكمذاملا ىنعي © 4 هدنعنهوإ# ةفاكلمو اةاح 3 ضرالاو تاوئوسلاق

 ' الوأ ميظعتلل هدارفاو تاوملاىفن ا لعفوطءمو وهو 5 3 اوالادتع نسر آلا ةلزنم هيلع

0 

 ل تموأ ضرالاو ارسل اق ءودان ء لاعتم ةكمئالملا نم عوب هد هندأ دلك ه>و نه هنم عأ
 زاكأو

 امع نومظعتلال »# هتابعن ء نوريكتسإال 8 ف هربخ 1

 ضب ,ثيحم هددت مل انقحىف ارئاَح كلذ ناكول هانعم لقو ضرالا لها نم ؟دنعنمال

 ااتامدمأو عشاق اولاق ال ىراصتلا ناكل ذو هيلع اوءاطتال ىتح كلذ رتسن لب مك

 لطابلاو هلداو الدنا هتلالوق قال بقو رفككلا لعىأ © ل |طالا لع

 - نوال *# هتدابع نعنو يال نمورهتءاركل
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 لزاونىف ةنواعملا كدنأف سانلا كلي وأ نيمدخلا نيمعنملا 09و نان اعقاو نورصأتمب م «كاواوقيو /

 مكلزا:هىلا اوءحراواوضكر ال ضعبل مهضعب لاق وأم,كفك |باحم نور طقسيو عارطلاو كلعنودفا ولا ركل اسيوأ وأب

 انليواي او ولاق) ام 0 ,اثلاي 3 ىدونف نواتقتالف احارخو الامزولئست م كلا كلا

 مهءاعد ) مهاوعد ) اكيوايىلا ةزاشا ىه ( كلت تل زاف ) فارتعالا مهعفتال نيد كلذ مهفارتعا ( ناطق

 و كعلا ل ا ا 1 - 00 كد مسا هدأ ىلع ع وفم

 لثم (اديصح م,_هانلمح
 3 تاو امل نيل انك سر اولاق ل لز :اونلاو ماهملاىف رواشتلاو لاو

 دوصحلا عرزلا ىأدبصحلا

 ردقملا عمج ملك عم ملو

 دوج نيتيه ( نيدماخ )
 ن.دماخ اديصحو رالا

 مهانلعح أ لعمل نان لوعقم

 دعا درت نيماع
 هتاعح كلوقك دولاو

 لع ا 2 | : 0 ِِء ١
 0 ا او | «* نييعال امهنيامو ضرالاو ءاعتلا انقلخامو ف هريمضنم لاحوأ هلدفصوأ دوش

 ايفو نئسطللاعماس 11 : 3 ١
 امو) ف : أح ا اي.ستو رايتعالا م 00 كو راظنلل 5 هرصب « عئادبلا تورضإ ةرووشم اهاتةاح 3

 00 أ اورتبالو كر ىلا اهباوقلستي نا ىنيفداعملاو شامملاىف دابعلا روما هب ظن
 قوري لعفب ا بعايو هنىهلتام 6# اوهل دن نا اندراول 8لاوزلا ةعيرسابلاذ اهفراخأ عقامع ع 6.6, .٠ - .٠ م

 نيبعالو هلتامالو هلوأ [ 1 0
 ىنعملاوانقلخ لعاذ نملاح ناكونملاب هبرق روصح لها 2 الاوده علو لف مكس نكن سابع نبا لآ

 رصنتخ مماعهللاطلسف هولتقو هوبذكف هتلاىلا مهوعدب ايبن . هللا ثعبف اب ع اهلش

 تار ال ءا زهتسا مهل | ةكتالملا تلاقف اوب ره لتتلا رقما الف مهابسو

 نوطعتف مءايند نم ايش نؤلكست مكلعل مكلاونأولا 2 ىلا ايجاد مالا

 | ىن مهلا ثعب نعلا ىرقنم روضح لهانا ليقو مهعفننمل كلذلف هما 5
 تا راثكلاب ءمتلاو ف دا ىدانف مف فسسلا عطوف رصنتع مهماع هللاطاسو هو

 ماعم اعاو كلذ نوددرباول !ازاق 3 مهاوعد كلت تلا زاف »كلذ اولاقو 2 ' ١

 كلتنم لكو كناوأ اذهف لاعت 0 لوقو ليولا وعدي هن اك لواوملانال ىو
 تلاوهو ديصخلا لثم# اديصح مهانلعح حا ةيريظاو ةنعالا 16 مهاوعد ١

 ةلزيع اديصح عيوطو راثلا تدل نم نيتمم 7 نيدماخ 3 عمج مل كلذإو دوصق

 ديصخلا ةلئامل نيعماح مهانلعح ىنءملاذا اضماحاوا_> هتلعح كلوقك ىناشاا لوف

 امهئيب امو ضرالاو هاعسلا

 فقسا| اذه انوسامو

 داعهملا اذدَهَو عوفرملا

 *ىم معد امو عوضوملا
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 هكر ربل تال( قالا | وسلا ,مذخأو رصدت“ مهعبلاف ةمعو ةورث لهأ كتاف م مدش نم نوعنع و متدش ن 1 2 ع 1 م - 506 و 6 2 8 2
 مهعفش ملنيح بونذلاب 1 كلذ اك اف ءامسأ الا - تاراثلاب ءاعسلا ود نم دانم ىدان

 اوفرتعا منا كلذ و لسرلا اغذك َنيَح انسفنال ىأ هيك نيملاظ انكانا انليواي اولاق

 تانك مدنا مهعفن ملوةمادتلا ل.س ىلع كالذ اولاوو بادعلا 0 نيد بنل كلان

 ' ه«اديصح مهانلم- ىت>و# انايواي مهاوق ىهو ةملكلا كلت ىأ © مهاوعد 'ء

 | انةاخامو## لحوْنع هلوق 001 نيتيم ىا هي ندماخ لف ع رزلادصحم اك فويسلاب ىف ١

 لدتتيل اهانوشاعاو

 ا_-هريدم ةردق ىلع اهب

 ”مسملاو نسحملا ىزامماو

 مث ا هضتقام ىلع

 ثدحلا تاع”نعهناذ هزل
 َ 5 . ١ 158 00 5 ري : :

 د2 نأ انراول (١ هلوش اد_هو 8 كوسا كه انيو_سام هانعم © 8 لبد ءال امهنيب امو ضرالاو ع

 2 وا ادلو ىا ) 0 0 || عم كك ايها ل وشن اء او وهللاو بعل 8 علإ .٠ نم امجد امو عوخوملا داهمل 0

 ولاق) م ماللاهيلع ىتنلا

 قلل هانلمح ىتح ) 7 111117 ( كتتلازافإلاب ل قب (نيلاظانك انانايوإب ) باذعلاو لإ

 ىنلا كلذاولتةفايبت مهلاهللاثءعب روضحاهل لاش نعلاو هي رقله أ ةصق هذه نوكر هال نيته (ندماخ) فشلا

 (نيبعال) قالا نم( امهنيامو ضرالاوءامسل |انقلامو) ف رطلاع بف كرتي ملو مبلتقف رصنت# مهملع البا !!

 لاقوتانب (اوهلذخن نأاندرأوا) هللاح انةككالملا مهلوق ىف لزن مثىهنالو سمأ البن ١

 «« اوهاذحمن ن . ا 5 أ ولت ىصختالو كحال قالا بئارتفأ | نما امهقلخب

 عصا



 ]كو رثكلاب د1 انيزواحلا ( نيفرسلاانكلهأو)نونمؤملا مه(ءاشن نمو مهموقن لحام( هاني ) دموقنمىا
 01 هيمان مكفرش ( 6م ةاباتك ) ش شيرق رشدماي ( م 4 انلزلأد قل ) مهريغ ءاشن نم نأ ىلع نيفرسملا كالهاب
 7 ريغ ىلعدن م ؟كلض فام( نواقمتالفأ ربنكلةنس عك هفوأ ةاإ عابر كميرا ةوأركل ا
 0: ع نع هك ىهو ةرفاك ( ةملظتناك) هل هلو 5 للد اهلهأىأ( ةيرقند .) انكتهأ أ( (ىررصق 0 هلوقش بصن غو 5كو)

 رسسك هناذ مصقلا فالخب ءازحالا مؤالت نيب ىذلا رسكلا وهو ريكلا ع ع مصقلا نال مظع ططغسو
 4 اىأ(اوحأ لف) مك اسماون 2 له مريس 0 اا 2 ل 000 ) انقلخ( انأش 5

 رءاولع ىأاناذع ) ف

 03 مرهاذا) ةدهاشمو س>ح
 اك اوه نهؤمسن 0ك هناشا ىف نم و م1 نينه و كلا قع هك ءاشن ع نمو مهانيلاف 0

 ىف ## نيذرسسملا انكتهاوإ» لاصتتسالا باذدعن م رع“ تءج كلذلو هنن رذنم ره 1 انمالاذاو ةيرقلا نم
 لا

 دص # كرك ذدهبف 99 نآرقلا 34-5 اباتك ف شبرقاي ه« كيلا انلزنا دقل 94 ىصاخملاو |[' انوش الربطإو انكم
 نم ركذلا ناس هنو ةدطتاحوا مكتظءوموأ كا كلركذلهناو هاوعلا ويك لا ونيعرسم نونر 5

 .َ اع نغ ةدراو 0 ةير 0 م (يوصق كو نونم وَ © نولمءتالفا 0 قالخالا 3 رد لدحر رابةبادلا ريض

 2 راهلهال ةفص «ةلالتنك طفلا فال ءازجالا مؤالت نيببرسك مصقلاز زال 1 وضكرب مب اوداوكرا نأ

 لف مهناك نيرخآ اموق لوب اهلها كذا ها دعب ا أه دعب اناشناو وه ةفاعم ت كاد ةاامل ا ةاكرد اع نيب راه

 هالل ريئصلاو ايو كا رءاشملا كارذا اكن ءادع ةدش اوكردا الف كي انسأب ا اوهيشوأ باذعلا ةمدقم

 ةقووا اود ننكر ليع رسم نورع 3 نوضكرب ا مهاذا 1 قوددملا لع مد هع

 ةكرال ءازمسا مهل ل_ةىأ لوقلا ةدارا ىلع 5 اوضكرتال #9 مهعارسا طرف نم نيضكارلا نيبكارلابمهلخرأ
 هيف 00 !| اوعجر او نيدمؤملا نمدك نموأ كلم لئاقلاو لاقملاوا لاخلا ناساياما 0 مهل ليقف مماودل
 ا ىتلا مكنك اسمو وه ةمعنلا د فارئالاو ذذلتااو ملازم ف 7 1 1 1 اح ل ٠ ء] 6 ا نصصحدب اناعلاو

 9 7 ر مت ب

 16 ا" افادعلا تامدقمنم لاؤ_-لااناذ نويذمتوأ كلا 0 وت
 0-1 تاسهششطسل ا 2 وول ا ا
 طاق مسالا م ىأ# ءاشن نمو رهان جنان رينأدعأ كالهأبم ادع 14 رثملا 0 لاق شيعلا

 ًادقل و لجو نع هلوق# هسفنى ع فرسه كرسشملا نال نيكرسشملاىأ 0 نيفرسملا | لدقلا هشيع هلع عسوملا
 رشوهو مرتو 50 ىأ 0 كركذدبف اياتك 8# شيرق را أ م كا ْ مكلعا لوكتكاسو )دمه هيف

 9 1 ديلا نوجاتعام ركذعف لقد تتح هيف ليقو دنمآ | يدازبسا مالى( نو
 ملا لعشمب هيف © 0 3 داعواو دءولا ىتمع ركذلا نوكف اورذمتا مكل 1 اسمو 0 !ااوءحرا

 فى

 هب رق 55 طانكلهأىأ< انمصو و ىل !اءتهلوق 5 دع لمعلا مزاولنمفوخلانال ىر 0 ولكست مكلعا

 اوم وم لا اومابلزنو ركيلع
 0 3 أهدعب اناعنأ 22 لو ىلا لهأ 5 رحلاو 5 © ةملاظ ا

 0 ًاكالهدمب

 30 كيل

 ما .٠ 1 -
 5 رن 000 2 ةساح اميادعى دول 00 3 ١ ةدهاشمو ملءنعل 1
 م”اوساحاو اوهحرا وا

 ١

 كل <> مكسلاعىف 9 51
 0 م لو كا مكمل كك سوط 00 نمهفمق 7 وى 3م 0

 "نك نسومو 0

 كر 00 1( نف ” له او)لع رلاب ا ا اف ) ةامعلاب

 أيد ممر "املا اومجر اي
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 كرش نوقدنصت ذلوأ / 1 نولقتتالفأ ) الأن نا 1 مفرش( رك 5 ذديف) ٍثاتكب ل ايرب> ( (ا 2 ما

 8 د لاعب (اهدعب) انةلخ ؛ ؛اناشنأو) اهلها اك ةرفاك(ةملاظ تناك ) ةير ,ك لعل 0 ( هيرقنم ٠ )انكلهأ/انم صق؟و)

 نوزع (ن روضكرب ):-أب نم (اهنم ه اذ ١١ ريك الهلا ذعاوأر( انيسأي "ا م هرايد ( | 5 (نيرخآ

 ةالمو هيف ) مسدنأ ( مترتأام ىلا اوعجراو) اونربتالو اوزبتال ب ضكرتال)ةكمالملامهل تلاق اضي نوير هب
 . لتقنع لاقو ناعالا 1 كك 0 نان

 ن



 3 . 2 للا 200000 ا علا 0 ا
 مهفأ) اتتمتاهوبلط 0 ةحرتقملا تايآلا”ىع دنع ةيرقل ةفص(اهانكلعأ) ةيرقله أ نم(ةيرقنه

 ىنمملاو ينم ىتعأ مهنأعم اوحرتقااع مهانيتأول نوحرتقملا ءالؤه نمؤفأ مهتأاملتايآلاب اونمؤي م كئاو

 ءال ؤهانيطءأولف هللا مهكلهاف اوفااخوا 9 مهتءاجاطاهدنعنونمؤي نأ اودهامو تاي آآلا ماب أ ىلعاوحرتقا ىرقلا لدغ

 صفح ىجون (ممااىجوب) مكلثمرشبالا اذهل همهاوق باوجاذه( الاحرالا كلبقانلسرأامو) اضيأ اوثكتل نوح

 ارش اوناك مهيلا جوملا ؛ ءايب الا ةروس ١) لسرلانأ نوف رعي مهناف 5[ 30 لح نيباتكلا,ءاذعلا( ركذذلا له اولا
 0 2027 |( مهفأ## مهتساحامل تايآلاحارتقاب «اهاكنلها #9 ةيرقلها نمي ةيرقنم مهلبق تنمآ م 8 اك ةكعالام اون 2 ملو 8 5 : 7-2 2 2 حس

 ىناولذا ماعءاشالا حرتقملابناينالا دعنا ىلعدين هيفو مهنم ىتعامهواهب مهتشح ول« نونم مهلوقىلعنودق+!ةكم لهأ
 كلذ (نو ,اعتال متكنا ) ١ والحر ءالاكلبق اناس راامو» مهلبق نك لاصتتسالاباذع أويِجوتسا اوف
 نم همدقت 3 نيبمث | مهساذ مكلثم رشبالا اذه له مهلوقل باوج 6# نولعتال من منك نا ركذلا لها اولئساف مب
 مهاناءحامو)هلوشءابالا ا 1 مهيااةلاحالاو ةيرخأإ مهنع لوزبا ةمدقتملا لسرلا لاح نع باتكلا لها اولأسي 0

 ةدازالد/ادحو(ادسح | 1 اوقب نوقثيو مالسلاوةالصلاهيلع ىنلاسماىف مهنورواشياوناك نيكرشملاناف مار

 (ماعطا|نوطكأيال) سنجلا م
 ع امج امو ىنع ١ ادسكلة فص

 اناعحامو دقن ون نوت ضف ١ رانك وناكناو اء بح ويريفغلام 1 ارابخازال
 نءكلملا صاوخ نم اهنااودقتعا املىفن هم نيدلاخ 0 ماعلا نواكأ ًايالادس
 00 هلق ءايبنالا || ىدع : وماهطلا لك ًايلوسرلااذهلاممهلوقل ب او> ليقو ,هللم 0 ناشي | مهنالاقيقحت لد

 اوناكامو ) نيعاط ريغ |[ ىتااردعل عباوت ن م ماعطلابشيعتلا نافهلربر ,قتوديك تن. دلاخ اون

 اله اولاق مهناك ( نيدلاخ |“

 دلو معطيال اكلم ناك |

 ةكففالل نأ نيدقتعم اما |

 ل ةأض 0 0 ىلعوألضالاق ردم هنالواسنملاةدارالدسلا دو

 ناد 2ع زالداسملا» كنموع اوهلاوت ا ةاطيال كلذ و نوأ واوذ مدجوهو دحاو لكي )1

 دع ولاقى اهم دعو هلا مهانق قدص مث ةدا دوغاو ”ىهثلا مخ هلصانال بيكر اوذ مالا .

 تابالا مهتأتي دواخل عع « ةركن 00 ةكم كرش لبق ةىأ مهاقتنمآ ام :

 كئلوأن ا ىنمملاودبآ 0 9 000 مهف أولم بيزكتلاب 0 اهانكلهأو

 ىجوتالاحرالا كلبق اناسر امو ؛ 0 ىلاعت هل وق ة#ءال ؤه نم قيفأممتءاجاملتاي ةلاباونؤي

 1 الملا لست 1 انا ىنعملاو م كا رشبالا اذه له مهلوقل باوج اذه © ل
 :اروتلاكهأ ىعإ هيرك ذلا لغأ اوت ان# كالثم مهلا ىحون الاحر انلسرا اعنا نيلوآل

 | ناو 2 اوناك لسرلا نانوركتيال مهناذب انكلا لهأ أ ءاطع ديرب ليل
 نيكر أ قالا تن اتكلالها لاو 0 غم تارمأ م 4. ىلع هللا ىلص 2

 رك ذلايدار 1 1 ميسو ةملع هللا ىلص 1 مأ نم قيدصت ند ما للا :

 مهءاقب نيوسموأ نوتوعال |

 ةلواطت 0 مسام ارحو كيا ا

 (دعولا مهانقدصمث) ادولخ

 دعولاو لصالاو ىهئاحتاب

 هموق ىسوم ر راتخحلا ولم :

 مايد 0 50
 تايب 6 دهتاب كموقىلاق

 هلوق 5 5 لعتال مل بكرا ف نآ رقلا لهأ ن ,م :نيملاعلا نتنمؤللا اولا ىأ نآرآق ١ لعهأن 0 ند) 00 5

 بيذكتا ادنع(اهانكلهأ ) 1 مهلو ن.اذه 0 ما اعطاأ نوط ًايالادسخ 8 لدشرلا 6 3 م انلمح امو لد 9س

 دنت أل ا 0 نك رعشب مهائاعح لب ةكر الم هلع ىلا 0 5 لك ايلوسرلاادهلإ

 3 ١ 5 1 ١ ل 3 دعولا م اود مو مهريغكا ن كي ب 9 0 2 يك ن.دلاخ اونا

 تالا نونه وي كموقفا

 كلا راائ ةكيالملا يلا لسرت (مااى حون) كلثمزتللا نك (الاحرالا) لح رلا نم( كاب ةانلسرأامو ) نونو

 (ادسحم هاناءحامو) رمثبلا نمالا لوسرلا ل سرب ملهتلاز ا( نول اعنا م كنا)ليحالا و ل (ركذإ|لهااولث

 ريل نوب رار. [ نول ًاياوناكنكلوايندلا ف( نيدلاخاوناك امو) بارا |نونرسشي الو (ما م أبال)ءاب
 ءاس الادعو ان زحنا(دعول مهانقدص مث) قاو.-الاىف ىشع و ماعطا لك اب لوسرل !١!ذهلاما ولاق ني- مهي تازننوت 1!



 ايس يصمت ا! ف يا امام

 نوكياللوسرلا
 ع

 رسلا نورضحتفأ راكتالا
| 

: 7 
 كافكا 0
 ع

 وه لب ءارك لب ماد |

 داون عاد 00
 مداحاط ط ملا 00 !| رعود

 اهمهوتف هموت انعام

 هنا ىلا مثديلا هللا نم ايحو

 نم ىرتفم مالك
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 لا هناىلا | مثءدنع

 !طبااو خت اخ لطا ءاااذكهو

 لوقىلع تبا ديغ عاجر

 اك ىمالا سيلو ءاوعدف
0 

 1 86 ايامل املف) ء
- 8 - . 

 اك ( نولوالا لسرأ#) 200 رس
 ٍِع

 ١ ىلا 1١
 ءاضيملا ددلايهليق نم لسرأ

 4 ل ءأ 0 وي ءلاو

 ةييشقا |دكح وى هك اءامحاو
 تاس

 ” الا ا م ا اللا اال ”ى 0

 لعاولات كلذاف رس هتزهعمو رحاس وهف ةزممملاب ءاحورسشبلا نهةلاسرلا ىعدا نم لكن ءاو اكيلمال

 1 ا ا ادا ( دا بخ هنت تاركح

 د 5 صفحو ىلعو ةزح 000 د عسا وأ ل نودهاشت 0 0
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 رعش مالك هناىل ١ مش ةيرقن ءاعل نّه اهقلتخا تائارتغم هنوك (| ل

 لكلان وكي نازوجيواهيف هبغرب واهل ةقرقحال |
 ا

 ا
 ا

 ا

/ 
/ 

ٌ 

/ 
 ا

 ه,مهلاوقال |

 1 ءاهأو ٌ

 (لق) ب ذكو 4

 ارتفاىلب مالحا ثاغضا اولاقلب 8# نورمتتامالؤ نو رستامهيلع ىنةئالف# معلا عيمسلا .

 رثف او عقاولا تقطر يثك تا ام ىلع لويسم هنا انالحا هنوك نموهو ءأ رعءشلال وق

 ( وللا نماع# |ثح وم هسناحتمنال ار | ىس 52 ف دمنا طقابذكهنماوعع“اموددس ا

 راك ةيآب اننايلفإ## |

 5 لا نامسالا نوكتي لاصر ,الاز رأ ثردحع نم هيدشنل اة 0 اللا | ا

 رالاوءامسلا ىف اعلا ةزىر اسيا مد وس

 ةطسرلاذا مهداقتعال ةلاسرلاءاعداىف ةهيذكل ع ع هنو 10 مهن ام ندقم لر

 روضحاوركتاذ رم نآرقلاكق راو1لان م ه.ءاحام نإ هنم اوهزلتساو اكلمالانوكيال

 هي ىبر لق» ةماعسانلل هداسف رهظيو «سامدهبام طابنتساىفارواشتهباورسا امناو
 ازنا لقدلوةن دك آوهو هناورسااعالضفا رسوأت ,اكا ره># ضرالاوءام“ا ىفلوقلا
 موحجحلا اورساو هلوق قباطملو انههريتخا كلذلو ن نرالاو تاوم-ا 2 ملاعب ىذلا
 5 50 وةيلعهللا ص لوسرلا نءراشلالابلاة صحو ىلا ءاكلا رف لا

 ةلكسمنا ىل | مث مالحالا ظلاخت هنا ىلارحخس وه مهاوق نع مهل بارس ذا# رعاشوه ىل

 ,| ٍبارشالل وأ ىرخابءادالاو ةياكملا ماقلىل !والا] نارهاظلاورعاش لوقا ىل !مث ار 3

 ل واق ىل 1١ تاي لا نم هيلع رهظامو سو هيلع هللا لص لوسرلانأشىف مه رواحت ن ع

 لاديلع تطلخو هيلاتايخل ليطابا كر مءارضال ةثاثلاو ةيناثلاو نا رقلاسعا

 : عماسلا ىل | لح َّى

 رالداسفاا|جردىف مهلاوقال اليزنت هللا نم

 مسانبام هيف سداو مكحلاو قئاقملاب نوحشمهنال ىرتفم هنوك نم دعبا ارعش هنوك |

 ربعي راو اغمن لسوهيلعمللا لصهتلالو وسراوبرحهنالو مالحالا فال كلذك نوكيال
2 

 ارباو اصعلاو ءاضيبلادبلا لدم نولوالاهب لس رااكىأ «نولوالال

 «ععلاوحو» 0 ىنيالىأ## ضر ,الاو وع ارجسم قل ب ! ل | اعب 8 5” 1

 لطابأ ىنسي هي مالح أ ثانضأ اولاقلب # لحو عدل ريااع اعفايد# مح !عاأ

 |. ردا ناكلذو © ىاشوهل |, 5 هقلتخاىأ «هار 3 "0# ةاهآر
 لا و مالحأ اخص مهدعل لاق هلوشاعفو 0 مل م هيلع هللا ىلص ىنلاىف لوقلا ا|ووسقا

00-7 

 "ل1 ىع هي األفإم ر عش“ هب ها كءاحاماو لصعاشو وه يصعب لاو ةيرف وه لب هيض عا

 : .ىأ## ن رولوالال ا اك اقداص ناكنا 3 7-5 / 0 ية اب سو هيلع هللا ىلص

 ب ىبر )داي ايمهل 0 لهتلا ولولا نمرسلا ىآ(صضرالاو ءاععلا ىلوقلاو 5 . - ع . 1 ١ 8 ا

 - 0000 (او هلاَو ليز م دوةعإو 8 )م ]1 لعلا) هءاعصأ و لهج ىنأ ةلاَقملا عيمتاوه و)ض رآلا وع |مسسل ل| لأ نم

 م نا رقلا مالسلا هملعد قلتخ الب ميضعإ لاك هدا فا لير اسو لمعلا صد هدانان أمت 7

 ' وقالت الابل سرلا نم(نولوالا لسر اي: ةمالعب (ةي ابان ا لف) هنا 017 كسلا |
0 
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 فور ,حاديدار ماو, يعاعسأب ءدهع ببر 1[ :والتةأد-: مم هل امل ايل 3 يف(ثظع جرنم] ن 0 نقلا رك 0 ما .

 (ةهال) هنن زعسإ 1 نويماي مهو) هول ني هريغ 5 دان (هومتساالالا بود فو

 هاوس دعي 0 06 عفرلاب ةهال ارةنمو ةاودمسا ريودلا نم نالاحةي هالو نو.ءليمهووا نورعلي

 ركيونأ لاق اهنمو امداراع ةلفاغ مهبولق ىنءعملاولفعو لهذ اذا هنعاهل نمىهو ةيهالب ( ممولق) تت_ءشراو

 ةرخب الان ع لفاءلا اعرهزو ؟ ءاش الا رىد) ادد ةئزب تا ف 1 د ع بلل

 كال كماوعأ سس ب بز يس ب
 ' 2 وو 6 وعاو نكتب حج فرذظلا نكن لت ري_ىدلل نا 1 و هيف

 (ىومملا)ءافخاىف اوغلابو ١
 7 1 ْ 7 مهب ر نهؤقةلاهجلاو ةلفغل اةئس نع 0 3 0 نم مهدئأنام 2 نوط رغم

 00 ا ى هينا رهعاجتا/ لع نركل 0 ١ 4 تدع د مهينأل ةلصوأ ركذل. ف
 ف ( اول نيذلا )لد

 5 : | ههنؤزهتسإ * نوبعاي مهو ءوعقحاالا 8 لل اىلع الج مفرلاب ”ىرقو * او
 3 ناد اورساو واو

 0 القلاب :نومودشوألا 0 00 8
 5 2 و و : ءازهتسالا نيب نيءماح»و 6 أ © مهبو واق ةيهال ف كلذكو واولا ١ م لاح نوب 5

 ةغا ىلع ءاحوأ هدر رشا

 كدر 0

 1 8 0 5 5 د
 1 تقاوءااىفركفتلاو روهالا ف رظنلانع مهضارعا طرفو مهئافغ ماتو

 ىلع عفرلاب تئرقو نوءليواو نم نكت نا لودلو هيف ركفتلا نع لوهذلاو ىهلت

 ىخ ثيح اهوار اهئافخاىف اوغلاب # ىوملا اورستاوإ هب يضلل رخآ 3 .

 هي مهناب ءا اعالل اورساوواونم لد # اولظ ه نيذلا © اهب مهيخأ

 وكلا اوربا ءالؤهو هلصاور ور ك0 ةلطاو ادكموأ عيبتمالم واولاو هل لءافو

 8 اذه لدول مذلا ىلع بوصل“ هنا مهلعف ىلع الرع هعضوم لوصوملاعشو

 1 الو ءفموأ ىو ملا. نمالد بصتنلإ عطوه ىف 00 4 نورصبت مث ناو رصسلا نوتأفا ١

 هنوكل لحنا رورعوهوأ
 سان نم الديوأ ةفص

 ىلع ل2!بوصنم وهوأ ا
 "كتان م وهوا مذلا

 ا دف كا او وسأل 101 3
 هيلع مد ىو*د 0 أوه اذا مع 6 لا و اما نم ديال هنأ م اوقع 0 ع مه.بفاع ىف نك

 اورشأ اول نذلاو ىأ م رك ذ نم مهتأيام #9 دنع ا 0 5 آلا نم مهلع ىلت اع ةلفغلا ةنضالا
 الا 0 ةودد مهظعيو مهر مرك د نأ رقلا نه ”ىثن :ليزن: نم 0 0 قت 3 . 5 ل

 اورع-لا ن وب افا كلش ١ تقوفف ةروسلادعب وك ةيالادعي ةي آلا لزننتسالادعب سصالاثدم هللانا 0 1: 20-6 | 1

 مالكلا اذه ( نورصبت | ىنلا لاقام 35 ركذلا ليقو عئاقولاو رومالا نم اهريعو'ماك>الا نابل 3
 | 5 نال هناا قا و ا هلا قاع ىو طظءاوملاو قاسأ نو هنو سو و ةيلع هللا 0 ا

 نم) ليريج مه.بن ىلا ىنأيام ا ىأ * وشاب مهو هومتسا الا و# ىو حو الا وهنا ع ما ,ءاقطخامو لاقل
 0 اد رك تن( رد | 4“ 0 ةيهاسىأ 4 ممواق ةيه 0 3 ف نوذإ ال نيل . ١ اركذ اي هبط ار عم 1 2 5 ه4 2 ل ١ هع اها ال أ

 0 ف 2 مدزم) 2 َ 7 ُء ا اولك نذلاىويااورساو# 5 ١ ا ا 1 | ذلا مهو خان ءاأق >١ق 3 غلا ى و! َن "1 ملاا أ
0 . 

 د 1 هد 1 مهما ىفعل 4 كل رش الإ اذه له 3 مهنعارسع ىلا لات 0 38 ده زب
 هراوس كاع ءرو_سوفب ا : ا

 ةءارقو لبربح نانا ناكل

 سو هيلع هللاىل صدم |

 1 ةلاالاث دع مهعاقساو | تس

 نآرقلاو رح نؤز,م ( نوبءاي مهو 0 نآر لاو ملا هيلع دع عا رقدلاةكلهأ متساالا (هومقسنلال

 نذلا ) مهنيباعثنآ رقلاو مال! اديلعدمحت برا اوفخا(ىومعلااورس أو)ةرخ الا عأن م ولقةلفاغ ( مول 2
 سوهيلعهللا لص اد نونعي اذهام ( اذهله ) ضعبل رهضعب لوش هناححأو له>و.أ اوكرشأ اول نيذلامه ( اول ١

 ١ نال رسشبلا ىلا رسثبلا لاسرا ىلوالاو ةكتالملا لاسرا اودلطو ٌرشبلا لاسرا ير ||

 كنق اور نورصحلاى اوه روس نوب اتو #8 برذ كلاس قرد نودع ناس آلا :واقنورصسلا نو رضحنأ ىأ هي رسلان ونأتفأ ف برأ هلاكشأ ره لومتلاىلا نان
 ان

3 3 9 

 0 هنأ نولمتى أ ب 0 م او م أ

 مثأو (نورصب#ت متأو) بدكلاورحتلا اننوق صتقأ (ر عملا| 0 ا (رشبالا /



 م1 1 روس جم

 ا
 دن هرعشنع الا و قا

 هرشع ىدحاو 6

 6 قىرصإو قدم

0 1 
 .- محد رلازن جر لا هلب مدن

 ماللا(سانال)اند(برتقا)
80114 

 ءارلاذا اي هللا ىذر

 نال .نوكارتمللا نياستلا

 نيك رسثملا تافص نم هولّيام

 ةيساخ تقو مي
 ىلع هنازاحمو رهايا هللا

 ةمايقاا مون ىن# مهلاعأ

 تارتئالاب 5 : اعاو

 ىلا ةفاضالاب قيام ةلقا

 د (نوذ رعمم ممل لعشاعو

 مويا ١ كلذ تعافا 8

 ةل-فغااو ماع بارتقالاو

 نانوافتب ضارعالاو
 برق نيفلكملا توات

 هقارغتسال هءاسح نع لفاغ

 1 هدأ !لعاو ِ ءامدىف

 نع لغاغ برو هالوم

 0 دك الهتسالةءاسح

 ويف 0 هضارعاو

 0 56 5 "| لوالاو

 ع د 0
 ناك.لع بحاولاو ىنوملا

 ِع
 نا لق كشف بساع

 لق ص رعال دين 9 وُتشا

 نيافاغاا ن *,ع ض ردت ودب طا نا

 قالا قلاخرك د,ل تشن

 نيماعاابر ,ءأ اعل ةابزوفتل

 ةروسلان مو رقت-
 ُّ انع نبا 0 هدائساتو 03 ميكر رلانج رئاقلبا مس 7 تأ ا رح وتسوةئامو 0 تاع ونالا هع رااه ودر>و نوالثو

 ررتقا) ىلاعت روضرع») كلذ نع (ةافغيف ,هو) هلا نم باتكلا ىف مهادعوامدكم لهالاند لوش ( مهباسح سانلل ب

 0 »+ ىلاعتهَوَكَل هللا ادنعو | ىغمامىل !١ةفاضالا ا 4-3 © مهب اسح سانلل برتقا اد أ

 8 الا 1 0
 0 5 ناع وةئامو يل 0000 أ ءغن اماه ابأ هكا يا الااهفز؟ كي ىلا

42 
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 ؟عيكب
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 يم 0

 طك

9 1 1 

 م 2[ رقع اتنكاو ةئامىهو كل ءاس

 0 0 لا سلا مع“ 2
- 
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 ءااك كير دنعاموب ناوهدعو هللا ها اوباذعلابكنإ ولعت ساو هإوةواس ر 0

 1 ةلد ماللاو ىذمو ضرقتاام ديعبلا اعاو بير 3 تأ وهام لك نالوآن رودعتام

 0 نانا رتقا مثب اسما 01 وم انو

 ١ د رعد إ# باسملا نب ءةلفغىف ىأ 4 ةلذغىف ه هوه هاوق هدسقتل راقكلاب سانلا .: حو

 ةيكم ىهو مالسلاو ةالصلا مهماع ٍِ اع ءاس الا ه ةروس ريسف 0

 نارتو ناو ةئامو فلاوتبا ةرشعاتماو ةئائاهتألا ددعو نجم

 || نونو ةاهئامتو فال ةمبرأو ةلك اج

 مك مح ل ا 52 0-6

 لاعأ ىلع 0 ا م سانلل برأ ل يا

 00 اعناو ثعباا ىركنم ىف تازن ةمايقلا موب
 اودنوفلكملا مهو نوبساح ا تالا كارلو | تحألا ىلا يدا را كش نيكل
 0 ع سنجلا مسا قالطا بابنه ٠ اذهو نوكرمش ثلا مه ىلقو مهريغ

 00 نع 0 كك لقوا هل بحأتلا نع ىأ © نونرس ةلفغ

 و ود

 00 1 ا م

0 





 اله ا
 5-5 5 دنف الوسرانيلا

 03 ءاهفشسألا باوح
 ١ (ةلدذأ ليقنم كنايآ )

 | (ىزختو) باذعلالوزتب
 | ىأ ( لك لق) ىقعلاف
 ْ مكحءوانم دحاو لك

 ( ةبقاءلل رظتنم ( صيرتم )

 | كمعأو انسعأ هلال ياملو
 | (نولعتسف) متنأ (اوصبرتف)
 نم ) ةماتقلاا تءاعاذإ
 انهلعورغلو اشم( تاع

 | (ىوسلاطارصلا) بصن
 ا ىدتها نمو ) ميقتسملا

 | لوسر لاق مهقملا ميعنلا ىلا
 ا سو هيلع هللا لص هللا

 ةروسالا ةنلا لهأ ارشال

 | باوصا!زعأمللاو سيودط

 | انآولو ) هتمنوإسوديلع
 | ةكمله أ ىنمي (مهانكلمأ
 | لبقنم (هليقنم باذدعي)
 ْ مهيلا مالسلا هيلعد ىخ

 ا ةماقلا موب (اولاقل) نآ رقلاب
 | المه(الوا) انراي(انبر)

 | عتتتف الوسرانيلا تاس أ
 ا نمؤنو كلوسر عيطنف(كنايآ

 | (لذننألبقنم ) كبادكب
 | ( ىزختو )ردبمويلتش
 ةمايقلا موب بادعي بدعن
 لك (لك) دايم هل(لق)

 ا (صبرتم) ركنم واامدلا و

 0 هيحاض كاله) رظتنم

 اورظتناذ 1 وصبرتف )

 ام 7 ةماقاء و

 مح ( هلبق نم باذعي ؟ ريشعسداسلاع زا م هاذ ع

 كلم 3 انمناعالاىلا (ىدتها نمو)لدعلا ( ىوسلاظارم

2 1 

 ١ نآرقلاوألوسرلا لبقنم -*4 ٠7؟ ]

 ااصلاديلع دم لبق نم هلبقن كلم مهانكلها اناولو ف فيقتعلاب ف محلا“ ىرتوءانلاب

 ءاسراالولان:راولاقل 8 نآ رقلااءدار 1 وأ ناهربلا نوم فان الر يك ذتلاوةنئلاوأ مالسااو

 وخدب *# ىزذت و ايندلا ف ىبسلاو لتقلاب لذننا لبقنم كنايآ عيتتفالو-رانيلا |

 نمو انمدحاو لكىا 4 لكلق 98 امهمف لوعفلل ءانبلاب ”ىرقدقو ةمايقلاموب رانلا |

 ا ورم ”ىرقو © اوصب رتفإلم ؟سماو انما هيلالوؤيامل رظتنم # صبرتمإ# |
 الاوسلاو ديجلا طل اع ءاوشلا" ىر# ود مقتسملا 4 5 ىوسلا لك رضلا باص | نم

 000 اعلا ا ندد هريغصت وهو 0 رمشلاىأ 2

 ىلع لعفلا اهنع قلعملا ةيماهفتسالا 01 لحم ىلع ةفوطعم نوكتف داعلا

 2 1 لكار لا لعوأ باتكا لَعَوأ ةفرمملا معا كلانا

 مال كلا ةالضصلا هيلع ىنلا هندا نانا ىلع

 هطأرق نه مالسلاو ةالصلا هيلعدتعو

 نيرجاهملا باوثةيميقلا موب ىطعا
 هللانإوضرراصنالاو

 نيءجا 0

 تنفلانوعدبالوسرانيلاتلسرأ الولةمامقلا موباولاقل ىأ 7 الوسرانملا تان الولاتبر

 6 . 30 9 - 0 : 0 ٍِع 51 -

 أ # صبرتم لكل ق 8 حاضتفالاو ناوهلاو باذعلاب *# ىزختو لذن نأ لبق نم كنايآ
 نونملا بيردمحك صررتن اولاق نيكرشملانأ كلذو نامزلارئاودرظتنم

 هي اوصيرتف وع ىلاعت هللالاق انصاخت تاماذان رهدلا ثداوحو

 تماقو هاا ءاحاذا أ 5 نواعسم اعمست 3 اورطظتلاف م

 مهقتسملاىأ 5 ىاودلا طارصلا ناوخ ان 0 ةمايقلا

 3 ع 2 8 0 9 9

 منا مانحةلالضلا نمىأ  ىدتها نمو

 هب ب تبوس موجع 00792 7 10

 ع عا
 هدا رارساو ءدارع اعادللاو



 كس ( كاف

 هكا مف كاكا ا ا 01000 م كلهارسأو ظ عطقنبال ١ هلاف |

 سحأي اونهنالو مصاصخ ىلع 2 اونواعتمل اهم حا مدل عل الفلا

 ١ «اقزركلئسن الف اماع ماودو هئاببلع ربطصاو 8«ةورثلا بابرا تفل اوتفتليالو ةشيدلا |

 ىلع لد هناا ه6 هبر نم يب انين ايالول اولاق وي ةيآلا هذ هالتو ةالصلاب ,هسارض

 ملاذا كشالو ةداعلل قراخ هحوىلء لمعلاو ملا نم عوني ةوبالا ىعدم ص رحل |

 هحوىلعاضيا مهبنو ليبقلا اذهنم ناكام !ذكفارثا قباو اردقدنمىلعاو لمعلا لصأ

 هك ىلوالا فعلا ىفام ةنيب مهنأي ملوأ و لاقف بابلا اذبب ةصتخلا هزاجعا هوجو نم ني
 ودياقعلانهابفام ةديز ىلع هلاقشاناذ ةيوامسلا بتكلا رئاسو ليجنالاو ةاروتلانف

 هناب راعشا هيفو نيبزاجتا اهلعنمم اعتب لو اهرب ملىما هيىتآلانا عمةيلكلا ماكحالا |
 ىهلب كلذكت سيا كلو زعم هنا ثيح نم بتكلا نم همدقتا ناهرب هتومن ىلع لدإت
 نوقابلاوءاتلاب ممتأتملوا مصاعنع صفخ و ورموباو عفان رقءاهتح ت ىلع دهشامىىلا ةرقتفم

 7 ةالصلاب يا د فاسأ 5 ناك 7 هللا لص ى لا نأ دين 1

 ىلوالا فعلا ىفام ةنيب مهأت وأ )ف ةريثكتايآب م ءءانأدق ناكهناف ةحراش ١

 ظ
 ا
| 
( 
| 

0 1 
 ا

1 
١ 

  2 1هوب فك هللا سل هز لا ئه ىدالاول 0

 3 6 (اهم لارا دشل دنع( راسا كل أمر 5م .

 ) ةكملهأ ىنعي ( اولقو ) شحاوفلاو كرششلاورفكلا قتملةنجلا ( ىوقتلةبقاءلاوكق
4 

0 

1 
 د

 | ١ هيةبقاعلا وف ةرخ آلا سعال كلاب غرفف ذرهاياوه#كقزرن نت 92 كلهاالو كفن قزرتناىأ |

 ١ هلها باصااذا ناك مالسااو ةالصلا هيلعدنا ىورىوةتااىوذل 3 ىوقتلؤ#ةدو ا

 ١ ا هءدادتعاللوأ تاب آلا نم هنءاجامل اراكنا ةحرت_ةم 01 ةودنلا ءاعداف هق 2

 1 جزدملا ةققح نالاهاشاو اهمظعاو تازدتملاءاوه ىذلانآ رقلاب هنايناب مههزلاةاد ا

 1 هكةواصلاب 98 كنيد ىلع ناكنم ليقو 0 ىأ تاعأ حا ل» ىلاعتهلوق 5
 ١ ءاشعفلانع ىبنامناف ةالصلا لع ربصا ىأ ه الع ربطصاو ف اهلع ةظفاحلاب ىأ |

 7 ا كائسنال ف لوقلا ناسلب هنم غلب أ لعفلا ناسب ظعولان اذ العف اهيلعربصا ليقوركملاو
 ةددقلا تكلا أ( لاوالا | الع كفلكتلب كسفن تور ا 2 سابطلا كفلكتالىأ 4 از

 ا اا تى 000 ةيقاعلاو 1 كاهأكقزرتوقزر نحنلب ىأ كقزرتنما

 يآ 1 00 7 ا

 ا ةيآلاب ىأ هبرنم ةي اناني ايالول اف نيكرب هلا قو ف ىلاتدلوت © ةيآل
 001 ا ىأ 6

 0 ا اا فلا فام ىنعملبقو ةيآ 8 مضوأوةلالد عوف هنالنآ رقلاوهو اهفامن 1
 2 086 ا مهلانلعف اياوتم ويم رمت تايآلا او>رتقا مهلا مثالا رابخا نم اههريغو ليخنالا

 5 تلمس ا 1 كلتو | تاجا ليقو كئاوأ لاك مهلاح نوكينأ ةي؟ آلا مهتنأنا مهنمؤياف كالهلاو باذعل لو هنالدهتك لادو

 ن<ن)ك ءاهأالوإ ك.سفن قزرتن

 (ةياب) دانيت ا ياله (انيتأيالول)
 هللا لصدمم ةفصامهيف نأ ليجنالاوةارونلا ىف(ىلوالا ف ااىفام ) ناب (ةنيب ممتأتملوأ هب رنم

 كيفن قر نأ تللاثرل 2 1(انزر كالئسن الابماع) مواد تنأ(رطمإت ةواصلاب ) كتي لهأ وأ وأ ك

 نعوهلعؤ هللاناك هللا لعق ناكنم نال 5 ةرح .الاسسال كلاب غرفو ىزرلا سعال ميمالف م ماياو 0 كةزرن نن) كله

 ىداشي مْ 5 آلا كينيع 3 هطو روس /) 1 أر كك 6 ١ رج رج 2ع ىأراذا يد ريبزلانب

 هللا كين ر ةالصلا ةالصلا

 هاد نبركب ناكحو

 ١" فاس اذا قوملا
 اواصفاوموق لاقةصاصخ

 نعودلوسر وهلا عأ اذه

 ىثو هلثم را دنب كلام

 هيلع هلادياسملا ضعب

 ا ناك مالسلا

 ا مه سحأ ريض هلهأ

 ةيقاعلاو) ةي آلا هذهالتو

 ن-سحاو ىأ ( ىوقتل |!

 ىوقتلا لهال ةبقاعلا |
 (اولقو) نيفاضملا فذحب [

 انينايالو ا ا ا

 انينأياله ( هيرئم ةيآب |
 ىلع لدن هر نمةي ابدع |

 ( مأي ملوأ ) هتوبن ةعص

 صفحو قع منت وأ

 فعل |ىفامة نيب ) ىرصب و

 مهداع ىلع اود رتفا ما ىنعي

 ةوبنلا ىلع 1 تنعتاق

 ناهرب نآ رقل انا لبق نه

 ةلزنملا

 ى«“

 0 ع هداه ىل !| 2



 رظن ىأ ( كينبع ندع الو ) كبرك.ضربىأ ركبوبأو ىلعىضرتو كبلق رسسيوكسفن ىضرت هيام هللا دنع لان: 1 5: 5 - 3 دإ ٠ 5 ”ذ 5-2 دا |(» 5 2 55 3 ٠
 أ كلذو هتعوفمم دودهملا ريع رظالا نا ةهيقو هءاباغاو هيلا روظنملل ا ان ” داكيال 93 هاروت رظنلادمو

َ 
 قدلا رداس

 نع رصللا

 مهسالهى ةقسفلا

 ىلا اورظني ول

 اورظنانكلوةقسفلا جلامه

 مءالادهو باقرلا كلت نم

 ءاسغالا هذه اوذخنا اع

 رظالاو ةراظالا نوبيعل

 مهل رغهو مهضرغل لص اهلا

 هنانعتمام ىلا) اهذاختإ ىلع

 نم افانصأ ( ممماحاوزأ

 بصتل ناز زوحنو 5 ةرفكلا

 لعفلا و ريوصلا ءاه نم ابا

 12 مقاو

 ره راسم تلا

 لاق 3 6 ربع ىل

 ميماساو مهمد قاتسا

 اهب ز(امندلاةومملاةرهز)

 مذلا ىلع بصتنا واح و

 هءلع نم هلادنا ىلعوأ

 كيت هلادبا لغوأ

 ةرهز ىوذ ردق ىلع

 ىتح مهوابنل (هيف مهتتفنل)
 دوحول بادعلا اوحوتسي

 مهيذعتلوأ منم نارفكلا

 قزرو) هبسب ةرخآلاىف

 ةنجلا وهو هناوث ( كير
 ريخ ) ىناكلا لالحخل

 اوتزر امم (قآو

 ْن ا م ع ندع الو ( ىضرت ىتح

 ( مهنه )

 انام ىلا## هلاينعو هياياعاو ةللا روظنملل اناسعسا هددرت داكت ارظن رظنتال .|

 ناب مهل ةن 0

 ساللا ع قام هرم عبتأ 00 |

 « مهانيطعأ ايفر مربتتمل ( هنف مهتفنل 0( امادلاةنيز (امندلاةو.للاةرهز :) ريضنلاوةظير منح مر

 مودا(قيأو) لضفأ(ريخ)ةنللا(كبر
1 

 ْ بوحو ىف نوقاملا ددشدقلو ه5 0-1 فقراطلا ضةي 4 ريثع سداسلاعز ملا مكر ظنلاب ؟

 1 ددعوةطظل اديني ا
 #  كبنبع ةدعالو كير ك مص ري ىانل لو وول ءال ءانملاب ا ناكلا أر 0 0 وهسه

 4 منءاحاوزا لب هلثم كلنوكينا ادنعو هلاثاسم لا # هناتعتمامىلا 8 كنننع ر لكا عأ

 ةنانعتمىذلا ىلا ىأ مهنم لوعقملاو هيدي ريكا مالا نك زوجيو ةر رفكلا نم اذاتصا

 هيلع لد فوذحت يرش ام ايااعوبملا : 0 9 يع اسانوأ مهضعب تانصاوعو

 .فاضم ريدقتب اب احاوزا : نموأ هللسجن ا ءابوأ انيطعا ىنعم هنيىكت ىل ع ء هنو أنعم

 ارهاق : رهجلاك ةءلوهو جفلاب بوقتعي أ رقو٠ةحملاو 3 هش | ىو مذلابوأ هنودو

 00 دلل ةيلعام تال مهنءاهبو مهمعتتل ايثدلاورهاز مهلاب مهل فصورهاز مجوأ
 / «كبرقزرو#هببسب ةرخآآلا ىف مذعنل ا ااديق سرت مهولبنا 6 هيف ىيتفنا هه داهزلا

 4 باو »اين دلا ىف همنهاميريخ ةوبنلاو ىدهلا نم كقزراموأةرخآلا ف كلرخداامو

 لارطت مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر دنع ان :؟ لاَ هللاديعنب ريرج نع( ق ( كرر |

 هتيقدف نوماضتال رمقلا اذه نورتاكانابعركبر نورتس مكنا لاقو رديلاةلمل رمقلا

 0 ًارقمث اولعفاف اعور 2ص ن نعل د و اصنع اويلغتالنا معطتسا ناف

 لظلاوهو ميضلا نم ممملا مرفت: نوماضت الهلوقءا مو 5 شرى رولا عو واط لبق كب ردمحب

 مامضنالاو ره ىبملا دب دي دششلا ىورو هتورف اضعإ 1 ظال اعيج هنورت مكناىنعملاو

 اذه نورتاك هلوقىففاكلاو هتيؤر ىفضءبىلا 7-2 مضنبالو جدزبالىأماحدزالاو

 تع ااهعم حازت, ةيؤرمكبر نورت ءانمموىعارلا 03 ٍِت وىرمللالدي ٌورالهسشتلا فاكرمقتلا

 .ندعالوه لجو نع هلوق # نوكشنالو هنف نوباترتالردبلا ةليارمقلا| اذه هت ورك

 ]لق لاَعف ىد 9 ىلا ىنثعبف فيض سو هيلعدللا ىلص هللا لوس ربل زن عفارو ,وبأ لق ِء

 02 1| ةفاسأوأ قيقاللا نم اذكو اذك ىمب لوش اسو هيلع هللاىلص هللالو 0

 اهللالو_سر تداف نهرالا اةتافإلو ةقسأال هللاو لاعف كلذ هلت اعف ا اف بحر

 احا نيمالىباو هتضقل ك1 أ ىنعاب ل هتباو لاقف هن ريخأو سو هيلع هللا ىلص

 مف 20 هيلا ديدخلا 1: رد فهذا ضر ,الاك ننأَو ىأ كينبع ندعالو هي الا دع
 أصم م

 ران

 1 0 :ا © اهتحمب واه زىأ هكايندلاةوسحلاةر 6 سل ! ةهانيطعا ىأ

 0 كبرقزرو ةاناينطوارفك اوديزيفةمعنلامهاديزت
 قا 000 بنك نبى 1 لاقو مودأ ىأ # قب أو اريخ يف نإ

 نمو هنزح لطب

 اذ رضحو هلع لق دقق هسبلمو هرشعو دمام ف هيلع هللا ةمعن نأ ع نط. |

 اود ) الاحر (احاو زأ )لاا نمانيطعأ مدل !!'( هناشتمامىلا) ةعر

 5 ةنبزلانم



 ةمأنعباذعلاريخأتب مكلا ىأ(كبر نم تقبسةلك الولو ) اواعفام لثم نواعشالف مهرفكل مهلاصتتسانا | ا

 ةلكىلع فوطءهوهو ةمايقلا (ىم-ملجأو ) هيفصوفمزل ردصمءازللاف امزال ( امازا ناكل 0 سو هيلع هللا لصد
 ةضاملان لو رقلا مزلامايندلا ىف م هعلامز زال باذعلا ناكل ةمايقلاوهو كح لجأو مهنع باذعلااريخأت 2 قيس مكحالولوي ا

 دهاح ثن اولا مضومىف 14 ا م كب ردم) لسو 5 ا( د)كت(نورت ال 0 رفاكل ْ

 ريخأتب ةدعلا ىهو © كدر نم تقبس ةملك الواو ىداعتلاو لفاغتلا نع ةمهانل ا لوت 7
 امزال :دوعو داعب. لرتام لثم ناكل # امازل ناكل # ةرخ آلاىلاةمالا هذه 9

 مهلوقك هوز مزاللا هب عم ةلآ مساوأ هءفصوردصم وهو 5 ةرفكلا ءالّديل

 باذملاريخأت ةدعلاالولو ىا هي لع كاطغ 6 ى ب لدخاو 3 مصخزازل

 لصفلاو امازل باذعا!ناكل ردب د ةمارقلاموبوهو مهباذعل ذأ مهراعال ىعس لجاو

 نكّسملاىل_ع هفطع زوو باذعلاموزل ىننب امهنم لك لالقتسا ىلع. ةلالدإل
 جو نواوشلاد ىلع ريصاف 9 مهلنيمزأل ىعس لحاو ل حاعلا دخالا ناكل ىأ ناكف

 رداسو هارتقلا 2 دهر و هقفوتو هتنادعىلع كيرلدماح تناولصو *# كبردمحم

 لبق قفاهلك معنلاىل وماهناب اذرتعم ىدهلايكزيهام ىلعهلا دماح صئاقنا!نم هءلا نوفيضيام

 رامتاارخآآ نم امهنال رصعااو رهظلا ىنعي##امورغ لبقو# رجفلا ىندي## سعشلا عولط

 جتفلاب ءانا وأ رصقااو رسكلابىنا عج هتاءاسنمو# ليالا ءانآنموؤ هدحو رصعلاوأ
 لضفلاديزع هصاصتخال هيف نامزلامدقاعاو ءاشعلاو برغملا ىنسعي 3 معو دملاو
 لاق كلذ و زجا هيف ةدابعلا تناكف ةحارت_سالاىلا ليما سفنلاو عجا هيف باقلاناف
 ىتالصل ريركت 6 راهنلا فارطاو 8 النقموقاو أطودثا ىه لبللا ةئشاننا ىلاعتا

 سانا عملا ظفلب هئيحعو صاصتخالا ةدارا برغملاو عيصلا |

 نيسرتلا روهظ لثمامه ارهظ هلوقك |

 ىخرتهام ةللاذا ع لاخذ | 9 53000 0 ىا عبس

 لجأ واما زا ناكل هي 7 :ءباذلاريخأتب قبس, كحالولو ىأ#« كب رنم تقيس ةلكالولو 9

 امزال باذملا ناكل ةمام .ةلاوهو ىعس# لحأو كبر نم تقم تةلكالولو هريدقت 5 ىلا

 فيسلاةيآ اهتعسأ « نولوشنام ىلع ريصاف و ةرفاكلا ةيضاملانورقلا ملاك ايندلا ىف مهلا 1

 لبةوؤهر سفلا ةالص ىنعي © سمشلا عواط لبق وله كد ر صاب لص أ« كبر دم عبس د
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 دحنملو ىسنف لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو هلوقىف هرذعب ىلاعت هتلارخأ نق طخ
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 رهربع هيدخ ٌويالاع ةذخا دا قافشالاو هلالح لحهنم فوأنا ىلع 0
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 1 1 7 2 3 1 0 ع ع
 ليضفلا ىوعنم ىوغف ىرقو»+ودعلال وشب رتعا ث.ي> دشرلان . 5 روعاملان ءوأ

 ادهى لوقلا عاجو !# ١ ماعمهقدت 4 .اللاوا مهمزلا اعل دع 58 رايتخاو ةدارا ني

 ١ ءانيلاةلزنعر ,َح "لاو سا سالا 0 اههدح أن الرد رح لان ءارهددأ كفشال ناسعأ ادهن |

 5 هنكع فكف م 11 ةر مشا لوا هنأ مدآ نه 0 ناك ىلا

 ىمهو هنأ لاق كلذلو هك نب ىدو# ةمئال عفدو ىنعملا ا لعةسحلاب مدآ 1 ناو | ١

 ىنقاخمنا لق نم ىلع هللاءردق أل ع

 م7 كلذ لضامو ءاس الا ة ةمصع ناين ىف لصف -6 6

 عجر اق ,فلوقلا طيطو ءانب الاةعصع ىف نسانلافات>ا قرارا نيدلار ف _ مامالا لل

 كلذناف لال ضلاو رفكلا داقت ءاوهو داقتعالا باب عقتام م ا م َك

 سماخلاءأطلناو وهسلاةهج ىلعالا بنذلا مهم عقالدنا عبارلا»ىثالالوةوهو ليوأ

 لوق اهدحأ «لاوقأ ةثالثىلع ةمصعلاتقوىفسانلافاتخاو ةع.شلالوق وهو ليؤأت
 0 لوق ىناثلاهةعي_شلال وق وهو ةدالولاتقو نيد نه نوه زؤصعم مها ىلا بهذ

 ناىلا بهذنهلوق ثلاثلاهةلزتملارثك أ لوةوهو مهعولب تقوند مسخ

 ناكف ةداهسشلا لوبتم نوكي ال نا بحو هتمردصولىناثلاءفرمشلاو ةمذرلا فة

 :دصو) ثلاثا« لكلا ىلع دهاش ةمايقلا موب هنافاضي أو محلا اذه عرش هنأ هللاىلع

 نا اوناكءا الا نا ىلع ةماآلا تحجب 2 م 9-5 هلعش و هيلع مدقيفاذا

 انت (عب ؟+ اخو ان

 ؤ
 ظ

 ظ

 | هتلانأ دوم ىف اع مد 5 هد "| عضومام اوهضاقنو هعأت لامدهمار ردةؤامهندب د لصفلامارغ

 ١ 0 ىلا ضرالاىلا هلو نيلام مدس ةرمشلا هلوان ناك 5 و كلذدعب ا هيف

 ند موك ىلعةمالا تعقجا طقفخيلتلاب قاعتبامىناثلا» يبلع ثا /
 | زوحمال كلذنأ ىلع اوقفتاو ءادالاب قوثولا عفترالالاو ضيرحبلاو غيلبتلا ىلع ن نيل

 | ريغدنع زارتحالا نال اولق اومس كلذ زوجنم سانلانمو اوهسالو ادع مهههعوق
 || هزاجأو دمعلا ليبس لعاوف مهؤطخ زوال هنا ىلع اوغجافادتفلاب قلعتبام ثلاثلا» نك
 0 ِْ لاوقأ ةسبن ىلع هنفةمالا تفلتخادقتف مهلاعفأىف عقبام عبارلاءوهسلا ليدس ىلع 3

 : ** | ةهح ىلع رئاغصلازوحو رئابكلا نم عنف نم لوق راثلاءرئابكلا مهلعزوجن ملوق اهدع
 اورظنا ريل لقدءاح | '
 ورظن 1 لد : هحوىلءلبقتبلا ةريك الو ا رازوكالثلا كاوتل لا رثكأ لوقوه»و هعل

 | ليبس ىلعالو وهسلا لبس ىلغالو دمعلا ل دبس ىلعال ةريغصالو ةريبك ال مم عقال

 | مامالا لاقةلزتءملا نم لعب اوليذهلا ىباوانباخارثك لوقوع روت مزه زوجمال كل

 ١ هوحوةيلعل اديوةوبناا يلعب د نا الزكي بعصا بذذ ذمهمعر دصإإ ملعتاا دنعراتخلا ١

 كلذوةمالادحا ع نمةحرد لقااوناكل منع بن ذلا ردصولاهدع
 ١ ءأم الا ةحئررد نو مذ ريع

 كاهمشا 5 ا ةلاسرلاو 5 5و للا ىئعم نال اضا رب ا ريغ كلذو ةمآلا لودع نم الاخ

 | نمد '
 1 ْن ء يقأ 0 هن لفل ةهمدس تدب ميارلا» هلاغ كلذوهيف ا ةالاسحو تاك :

 لعش ال هيداش ل هير عمت هدالب وهدانعو هتفءل> ه1 هحو هيحو ىلع هينحارة هللامفر

 دشرلا فالح ىلا نال |

 ىصعو هلو جرصتلاىفو |
 لودءلاو ىوذف هنرمدأ ا

 لعتيمن فك اوريتعاو

 هلك اب بصيإف



 0 رح 2 هريس 3 0 وسو جرمشلا فاضا (داطناةرعش ىلع هي ؟؟6 8ع كلدالهمدآاب 4 رفع ص داسلاءزملا ) لاق)دلارساك ةسوسولا

 ره ىتلأ ةرجمشلا ه# داخلا : هش ع 50 مك لات 9“ ا هللا 0| نال دواتنإو هوبا

 ءالموؤي هعزب هببساالدواكءاوهو دلخلا ىلا اهفاضافال-صا تعملو دا اهنم لكلا |
 ههيلع نافصُخ اقفطو امهّنآوس امهل تدبف اهنمالك اؤؤ# فعضيالو لوزبال # لسال |

 اطعو» نيتلاقر ,و وهو رتستلل امهنآوس ىلع قرولاناقزاي اذخا «ةنملا رو نه |

 لكابدإخابلط ثيح باخو بولطملانع لضف © ىوفف# ةرجشلا لكأب هو هدر مدآ |

 اننا بغر ىذلا 'ىشلا ناكفةحارلا ءاود ف ةبغر ىنشالو ديب. الىأ « لسالكلمو 9 |
 لعدفقو سلب او ةرمشلا كلتنعزا رتحالا ىلع كلذ فت وىلاعت هللانأ الا هيف سالب اهيغرمدآ |

 ,رصانو ءالومو هلرو ا ىلاعت هللا ناب هلع لاك عم مدآو الع مادقالا ْ هيي

 0 0 نمو ةفلاغخ اور , ملو ىلاعتهتلا لوق نع 0 ودع ىعاىنلناف | هتموت دللداكو مالا لواق

 نمي < اهنم الكأف © ىلاعت هلوق وقو # هنم هل عنامالو هلا ءاضقل عفادال هنأ قرع 001 قرو ناس اتا

 ل تلا با,شلا نما رعىأ# امبتآوس امهل تدبف 88ةرجشلا نمءاوحومدآ لكأ || امجاوس قرولاناقزايىا
 أ 5 ةنلا قرو نمامهيلع نافصخم اتفطو## اباروعتا امهجورف تديىتح (| نيتلا قرو وهو رتستلل

 8 ىوغف 2 ةرجشلا 3-1 ايىأ » هنرمدأ خىضعو ا نيتلا ىرونه م ناقزاي ( ىوغنهير مدآ ىصعو)

 نع ىهنام لكأب اب دلتا بلط ثيحلضو قأاقيرط أطخ ال ةوهلءفدإ نكي ملام لءفىأ | نبا نعو ىأرلا نع لْض
 اق نأز وحن ةببتق نبا لاق بمال ا ىلا ةحارلا نمو لذلا ىلا زعل نمر اص وهدا مل. 0 نأ قساظلو كاحاتم

 بوث طيخم لجرلاك ةيصعملا لءفداتعا نم لاقتامتا هنال صاعمدآ لان نا زوجنال و مدآ ى 0
 0 ىأن ء ( ق ) هداتعيو ارامع كلذ دواعي د ذك |

 ْ 2[ مدآ اي ىسوم لاقف ىسوهومدآ ححا 0 وسر لاق لاق هنع هللا ىضر ظ
 ةاروتلا كل طخ ودهمالكب هللا كافطصا ىسومايتن أمدآ هل لاف ةنا نمانتح را وأ |

 توعالوهعزب دا ابن لكذ

 ىنفبال ( لببالك لو )
 ءاوحومدآ ىا ( الكاف )

 (امهمأ وس امهل تديفاهنم)
 قفط (اقفطو) امهئاروع

 لعش لمد لثماذكل عشب

 ربخلا عوقويف داككوهو

 لمقلا عاركو انا
 ىلا و حالا فالخ لع

 نوكف ادع نوكي دقو

 3 , ادع نوكيال دقو اند
 اناورىف و« ىسوم مدآ يحن ماع نيءبر 1 ىنقلحن 0 لق !عىلاعت هللادر علا نع 2

 1 و لاو ةئس نيعبراب عساه لاققلخأ نال ةاروتلاب :ك هللا تدجو ركب مدأ لاقل ||

 هلءف فصواملو ةلز نوكيف
 ند هلعف جرخ نايصعلاب

 انغ ناكف ادشر نوكي نا

 ىلع كلدأ له مدآ ايلاق)

 اهنم لك أ نم ( داخل ةرهش

 ال كلمو )توعالودلخ

 ىشال كل»ىف قب ( ىلع
 ةروشلا نم ( امالكاذ (

 اكاوس انيتدك ا
 8 اروع امهل تارهط

 ( نافصخ# )ادع (اقفطو)
 || اممار وع لع(امماع)ناقزاي

 مشل فرو نم م(ةنلا قرونم (

 1 ا "لل رت ةرجمشلا نم هلكأب ( 101 كا لامس قزلا الك نيتلا

 ّللابتك الع تا ناىلع ىن ىمهولت لهفلاق دلل ىوذف هنزمدأ واع و ا

 2# وم مدآ ع ا هللا لص هللا ]وسر ,لاق ة هنس ليعب ر راب ىنقلك نأ لبق هلع نأمل 1

 م هحرشو 506 ىعم ىلع مالكلا جم

 اح ىأ هنسج سن انالف تعجاح لاقي ةمصاخماوةلداحلاةجاحما ىسومو مدآ ا حاد وق# |

 لازم « ءاضقلاو ردقلا ىنممنا سانلانم ريثك بسحيدق ىباطملا نايلس وبأ لاقهتبلغف ظ
 اوموم مدآ ع 5 هإوةنا مهوتيو ءردقو ءاضقام ىلعدبعلل رهقلاو رابجالا ىنءم ىلعىل ام 1

 ابملالافأ ن 1: 0-0 هللا لعمدقت نع رابخالاءانم اناو كلذك سيلودجولا اذهنم
 معاردقم ردصاملمسا ردقل اواهرشواهريخاهل قاحودنمرب دقت وماهر ودتسو مءاك ا

 ان مع دف كلذك ص الا ناكاذاو قلدنا هانعم اذهىف ءادمو ردالا ل عف

 و دصق نع اهايا مسداو 0 2 0 م كك مهل اعف م 0
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 ماورالانم ةقلطا 2

 "4 للو و تفرد ءابالارهطا ءانعم نو
 "تاج تتسستت هك

 4 ىلا لوقلاهيفى 12111 تاب ءااودع لالا نك

 كلودع اذهنا مدآايانلتف 8 ةعاطل نع ءابالا رهظاىنءملانال اودحمف هاو شهلعلو

 ني هيأ اءاق كا -ابهدرثأ شق قسد ةنكسا نم 9 امج رخناىلاناطيشلاب 5

 اد ءاوفلاىل 1ع ةظفاعو أ اهيل م“ تيد نم اهءاعخ 2 م مازاتساب ءافدكا ع ( ,ح

 احرلاذف.ظو كلذو شاملا تلطقق بعتل اءاقشلاب دار

 نكلاو ةردكلاو ىرلاو عبشلاىه ىتاا فاق كلاب اطقاو ةيافكلا بايسا نم

 86 1 وكل ودعؤ# رسب أى أك 0 دعا« نأسلا او
 ب

 اذه نامدآ اب ا اناتف# 2

 ادد الف #يهل اودعر اك لا ءهللاة معن ر

 اواو ىطلاو دصالاو عرزلاو ثرائاوءاو
 ناكف ع 00 ون مدآ ىلا طعما

 نع قرعلا مس وهب :

 ىف ناامهدح ا ناهح وديفت ا
03 

 طف .بمتلاءاقشلاب نيران ى اتا قل ةاراانود لحرلالءكلذو توقلاس ال

 ىرعتالو لة نا ف ىأ 4 اف ع وجت الأ كلزا ف هتيوز ىلع ىعاسلاوه لجل
 سيل هن الاه رح كب ذ وش س مشلل زربتىأ ىعضتالو 0 شاعت ىأ :ًامظن الا

 ومالا ىهنكلا وةوسكلاوىرلاو عبشلا ناىئمملاو دود لاف ىقاهاه و سم هَ

 0 هناو ة 3 لاى ؤ ءايشالاهده لوصح ىىل ااعّئهللا نك ناسا فافك اهيلغ أ رود

 تف ىهام ةسوسولا كل:نيب مث هيلا رساك ةسوسولاهيلا ىماىأ 4 نا
 ل 270322022 023 7 6 صوتشلا# د7 خا 7:30 706 72717/47772327: 7135-7 0770م اد حتت نلت

 ( ىرعتالو ) ماعطلانم ةنلاىف( اهيف عو
 مثلا لك اي(ناطيشلا هيلا سوسوف ) قرعتاللاقبو سعماارح كب

 ا دو 3 ملال ثم لوعفمهإ ردشال اذهى عورايكتسالاوهو عد 0 نأ ل ةغن

 | كيضا وكن ءرامهنهت ,داولل 1 ا الذي ايكتجر الف كح

0 
 ا قلل ناو# هلوق هدو و

 1 هامل ريك دو ن 1 هداف 4 ىوصتالو 9 اهيف امال كناو ىرعتالو اهيف 2

 ١ 0 أهنم 00 عاحقن عام ضارغا ليصح ىف ىعسلاو اهباستكا نع اينع

 ١ 3 لا اهعفب نوق لاو ةزمعل ارسسكب ًرظتال كناو 0 /

 كاب(كناو) ١

 | مدآ ةردشوسو مب ناك امل هنال جرخلاوه ىلاعتهتناكن او هبل ار !ادنسأ#« قشنف
 قرع - 5 :ل ؟نءكشيع دو سعت بت قش دوا لا 3

 ا نودمد دأ ىلا املا مي ل تاقناؤ#هءاقش كلذ ناكف هنيمح

 1 مح 0 دي داهم 3 ذو ا اقش ل> رلاءاقش نع

 1 هاوس 8 ايندلا لهأ هيلا جاتح اك بساكب سك ىلاالو فاك ةيافكىلا جل

 نسا لاقو مهنه مك سدح ن 00 اكلم ناكى ِسلبانأ امنع هللا ىذر سابع نيل ع ( سيلباالا اودوهسف) هيل

 روكا ناك هناآل 8 قانتتسا م اعاو موعسلا | ران نم مسلباو نواسانت.الو

 0 وسلا وهو 1 هأ ردش النا هحولاو 01 لوس 0 ل ملل ق٠ نأباو ع هناك ةفتلج ايس

 مهدم الل | دبع و ومع

 اورو هلوش هيلع لولدملا

 ) كحوزاوكلودعادهن 31 1 0 هروس / 2 ناو ١

 سس )ل وكدا مل ثيح

 نمامكن> رالف) كلضف

 اسس نتوكيالف ( ةنلا

 تعتتف( قشتف)امكحار مح

 لش مل 2 توقل ابلط ّق

 ىلا سؤ رلةاءارسامةشتف

 لح رلانالو اعم تاحدوا

 ةأرملا ةقفنا لفاكلا وه
 مدآ ىلا طيهادنا ىورو

 هيلع ثر<ناكورج ارو

 ةنديح- نم قر لأ ها

 َّق ( اين عودنالأ اكلنا 0

 نع( ى رعت الو) ةنملا

 ابن :ادبأ انساابالاو سالما

 ايل 3 حل ا

 ةبرشالادوحوشطءتالا(ا, ا

 1 ا 2

 ١  00|ظ ىف 1

 هيلا ىلا راطي كلادنلا

 الا او لوع» 9 ةيحملا ةديعس

 )مير( ضبا ا
 كلذ رار است 3.( قده ركع ا م 5 0 رالف اود ) كحوزاو كلودءاذهنا مدآ ايانلقف ) مد 5

 ا مضتالو ) اهيف شطمتال ( اهيف امظتال الكادر



 0 لقو) غالبالان مليربج غرش نا ص نم م( هيحوكءلاىغشنا ل.ةنم 5 56 رش

 | نم لك أيال أ هيلا انَحوأ ىأ أ (مدآ ىل |١ اندهعدقاو )إءااىف ال 0 ةدابز لا بالطب هإ وسر ر هللا سع 0

 و هلاوسوأد ا وح ندا - كلما استانا مدقش مهاباصو و كولملا

 72 0 7 اعءداذصق منطسدل
 اناديلع 00 لا قلتف لايعتسالا» 6 ىهت 3 هيحوشللا ىضتتل 0 ا 0 0

 ةنعىب: لقد دارطتسالا ليدس ىلع لاز زنالار 5 كعب هج وري ىح# ةءاَر ةاقدتق واشهو 1

 عسا لدي !ءلاةدايز هللالسىأ # العىندزبر لا و ب هناس ىنأين ا لبق الع ناكام
 لا مدقتلاق ها نع دلو © مدا ىلا اندهع دقلو و ةلاععال هلاخأ كدا جواامز 0

 ١ فوذع 0 :ناوح ماللاو ءسصأ اذا هيلآأدهعو 4 ءاعو ماجو هع 1 0 واودهيلا د كف هد 6 لك 3

 ملا ىلعمدآ نب ساسانا ىلع ةلالدلل ديعولانمديف انفرصو هلوقىلعمدآ ةصق فطع ١ نا اك هنع ىبئام ىلا
 مو دهعلا د ىسنف © نامز كااذه ل هم 3 لبق ند 0 ناسنلا -7 هار رمت سعو نا 00 5 :وفلاذتم

 | مهق سلع - سوكالذ ىلع مدآ نرمأ

 دهملا ( ىسف) هبق حمار

 مهلع ءايبسالاو ىبنلا ىا
 ناسنلابنودخاؤي مالسلا

 7 امنع هلدجن ملو ف ةرجشلا نع زارتحالانم ه.ىصوام كرثوا هنعلفغ حدب

 ْ رخل عطاسي ملو ناطيكلا هلزن مل بلصتو معاذ ناكولذا مالا ىل !ع تارثو ا

 ىثلانعو+امراواهي رش ق ودنو روعالا بر<نا لبقءصا ءدن قناك كلذ لءاو

 57 ىلاءئتهللا لاقدقو هلح جحجرل مدآ ! ى ١ مد ىب مالحا تنزوول يسوهيلعمللا

 غلا دوح ولا نم ناكنا دم لو ءدمتملو اًطخادنال تنل ل 0007 و

 ١ ةكاوأ امن عررم لاح هلفمدعلل ضقانملا دوح ولا نم ناكناو هالوءفم ام نعهلف علا ىنمع

 يدل تقولا كلذ ىف هلاح رك ذا ىأرك ذابردقم مد ”ةلاودوس|ةكمتالإلا انقذاوؤمد عب

 .هوظفمل اوفلكتول ىذلا

 ادصق (امزع هلد# ملو)

 ملوا ءسمال فالخلا ىلا

 مزعلا ىلوا نم مدآ نكي
 يملا هع دوح ولاو

 ىنمعوأ امنع هادالوعقمو

 15 كرد ردات انآرقلاب لإ ربج هيلع لزن اذاناك عسوديلع هللالص ىنلا
 : ىلاعت لاققف كالذ نع ىلاعت هللا ين ناع تلاوأ تالغالا ا لا نم هدب رباه لي ربح
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 لملاك اهلعحىأ(افسنىبر راهفست) اهل اركذي إف طرسشلا ىندماهيف نكي ملواهياوج د روف تمدقت تالاؤ-ا!منالواتاس لق
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 رمسكلاب 0 اءاضترأ ١١ نا ًاوتثالو 58 6 اتماالو اجوع اهيفىرتال ف دحاو فصولع اهعءازجا
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 4 قرر هرعت رون تهاجتا

 :اك مورلا نال برعءلاىلا اهضخغباو نيسااناولا ار ةقرزلا نال كلذ اوذص 3 ننويعلا 3 راك ) نوتفاحم# )

 1 0 ع

 مهضعب لوش ىأ ( مهني )
 تزذأ لوك ان نكن
 مالا ( مثيل نا ) مولا

 رششعىأ(ارمشعالا)ايندلا ف
 ةدمه نو رصةتس لابا

2 
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 لاش ورانلاب(هنق رمل )ادداع
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 هزواحت نا ( هفلخننا ) ةماشقلاموهالجأ ( ادعومكلناو ) كطلاذيالو ادحأ طلاخنإل



/ 

 فقولاو لصولاىفءايلاب (ىنءيتنالا ) لحتلاةدابعب (اولض م رذا كنمام نورهاي لاق) ىس وهمحر الفال ل ّ

 نيبو ”ىثلالءف ن ء فراصلانبب قلعتلا دوحول ىنعا# نا ىلاكاعدام ىأ ءايالب مهريعو ىلد ولا عفان و ورك! و

 قعبش ”ناكءنمامو أى ربختو ىب قمت و كلوق اوابقش مل نيح ىنعش أ كدنم 0 ىنعملاو ةددزمال لمتوهلل ربا !

 ىأ(ىرعأتيصمفأ)ادهاش تنكول انا مرا تك ع | رشابن ملكلامونهآ نع رفكن م تاتاق الهو هلل 1

  اراكت اوابضع هلاعشتهتملو 4 كترود 1 هنيع 3 نا هد 1 دخا 0 مع مهب كد

 هتكلمهتلاؤ ةريغا ا ناله لع 1

 ملا ضفنعو (مأنيايلات) |[
 صفح ريغ ىفوكو ىاش 52

 كا ةدامعب 7 18 م 5 كالا 9 0 كوع دل 5 نورها لق

 ىنقحطتو ىقع ىتأتناوأ هءرفكنم عم ةلتاقملاو هلل بضغا| ىف ىنعبتتن ا « نم ْ
 ْ . ةاماحلاو ندلاىف ب الصلابي ## ىسعا تيصمف أ ف دوحست النا كعنمام هلوق ىفاك ةدب ا

 روهجادنعدمأو هسالناكو | روهخاو مالا نع ءاخاناكهنالليقو اقيفرتو ل ا مالا ص # مانبي لاق ول

 فاطماتا نازك د هنكتو ١ يع شم سانت ًأربالو ىتحب ذخأتال قف ماو بانم اناكامبملا
 يحب م اقيفرت و | انثخ اديدح مال_سااو ةالصلا هيلع 56و هللديضع طرفو هظع ةدش نه هلا هر

 ءزوعبل د مث( ىسأربالو ترف نرمذا تيشخىنا » للا رود مهآ رنيح كلاتإف “ ىف لكف 3 1 1

 (لوق نأ تيشخىنا) لاقف ١١ تلو نب_> كي ىلوق بقرتملو 9 ضعس مهضعب تقرافوا تاناقول كك لمار
 هس يسم تاتاق نا | مهباا عحرتناىلا ميسةارادملاو ءامهدلا ظفحىف ناك حالصالاناذ ملحاو ىبوقىف 5

 (ليمارسا ىتنيب تقرف) ١ اركتم هللاقو هيلع لبقا مثىأ 6 ىرماساي كبطخافلاق )ب كيأربرمالا 7

 نا كولا نأ تنخوأ | ل إف بطاذا *ىثلا بط ردصموهو هيلع كلج ىذلاامو هلك بلطامىأ كبطخأأ
 ىبقلو كتعبتاو مهقراف || ءولعتملاع تلعىا باظلكا 12 01 قانكلاو ةزج ًارقو6# هناورصبس , اع ت تت

/ 

 001 لااا را ره مهلزتءاذ ىسوم لوقالا لبقن الو كت لبقن نل اولاق م م

 0 0 ْ نوصقرب اوناكو ةبلخلاو حايصلا عمم ىسوم عحر الث لسعتلا اودبمي م نبذل
 00 دخل ور 2 لك دكفلا توص اذه هعم نيذلا نيعيسال لاَقف لحتلا لوب

 ىوق ىف ىنفلخا ( ىلوق ) | ىأ اوان مي ذا كمر 04 هل 6# لاقل و هلا هتيلو هنع هلل

 زاوج ىلع لباد هيفو ملصاو | تنكول ىلا تلعدقو مملتاق الهو ىتيصوو ىرعأ عش : ىأ « ىنتالأ © ا
 ىسوم لقا مث داهتحالا ) الضب ىرابخاو ىف قوقعللا نم كعنمام هانعم ليقو مهرفكى ع مملتاقل مب

 هيلع اركتم ىرماسلا ىلع || ىرعأ تفلاخ ىأ * ىرمأ تيسفأ ف هونأ اع مهل ارجز معا كتةرافم نوأ

 ( كيطخ 8 لاق ) ثرح هشاؤد ا ناكو ا رعشت ىأ #« ىسأربالو قرح ذخأتال 1 نبااي ل

 هيلع بطاخت ىذلالمأام || اضعب مهضعب لتش نيبزح اوراصا مهلع 50 ه6 لوقت نا تيشخ قا

 ترصب لاق ىصاساي) )| اوريصي نا كتبتاو هقراف نا تيشخ ىأ « ليئارسا نيب ترف ؤ

 ءاتلاب و ) 00 اورصبب ملاع لغو مل ىأ | ه6 ىل ىلوق بقر : ملو 0 لسا رسأ ى ى نيب تقرف لوقتف نولتاقتف اب ابازد ١

 نزرع نورها( لاق ( ىصاسلا ىلع ىسوم لبقأ مث مع قفر راو لصأو ىوقىف 0 كلتاق نيح ص

 ( اولدع مهيأ رذا كمنمام. || ىرساس ا 2 تءنصام ىلع كلج ىذلاامو كنأش و كيمأاف ىأ «كبطخ اف لاقإ |

 ال مل (نمبتالأ )قير هداورصب ملاع ترصبطىساسلا تالا

 زكا يدا اطال

 قفر كل همأركذ 0 1 ىسوأ نورع(ل) قتلو 122 ت رع تيسنأ) لامن

 لتقل! (لئارس اذ نب تقرف لوش نأ تح (تيقخافل مار رعتنالو ( قساربالو قيل اب نا )هيلع م

 كلج ىذلااف (كبطخاف لاق ) ىصماسلا ىلا ىسومعجرمث مهعملاتقلا تكرتكلذ نف ىودق رظننن مل( ىلوق فرت

 تيأرىأ (هءاورصر ملاع ترصب ) ىسعاسلا(لاق ىسعاساي) لتلاةوأ
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 117 كرا ير ىسوم ىسنق ىأ (ىسنف افلأ ريع ىاآلا مساح باح (ىمومدلاو مكيلا اذه ) هعابناو
 ًالدتسالا ىسماسلا ىسنوأ رهاظلا ناعالا نه هملعناك امكرتو هدر ىسحاسلا ىسن ىأ ىلاعت ها ' نم مالكءادت.اوهوأ
 نافعح ربالدنا ىأ(مجربال هي ؟5١ زؤح نا نورالفأ)| رقع سداسلاءزجلا )هلوق لل دءاهلا نوكيال لحتلا

 ىأ ( الوق مهلا ) ةليقثلا
 مهل كلعنالو ) مييحنال
 اخ أ ( اكنالاوارش
 رضلاو باطخلا نع زحام

 اهلادنوذ*#2 فكف 0

 ”اخالا راخام ا 07
 اودبع نأ (مهللاقدقلو)

 نم(لبقةنمنوره) للا

 مهلا ىسوه عوجر لبق
 ميلتيا (هب منتف اها موقاي)

 ناو ) هودبعت الف للاب

 لجلاال (نجرلامكحبر

 ىدىلع اونوك (قوعءبتاف)

 امو ) طارش ىذلا

 لحتلا ةداع كرتىف ل

 (نيفكاعهملع حربن نلاولاق)
 ىلع نيوقم لات قل 2

 جرب ىتحإل هثدايغو لولا
 51 هرظنتف (ىسوم انبلا

 اللا دنع هبلطي بهذو ىسوم هسنفوأ ©« ىسنف ىسوم هلاو مكهلا اذه ف هآراملوا

 ولعيالفأ « نور الفأ 2ناعالاراهظانم هيلع ناكام كرتىأ ىرماسلا ىسنفوأ
 حرب *ورقوءاباوج مهلع دربالو امالك مهلا عجربالهنا # الوق مهلا محربالنا

 اعفنالو ارض مهل كلعال و 8 نيقيلا لاعفادعب مقنال ا 1 و ا

 و”ةرفخا نم علط نيحهرصب هيلع عقوام لوا هن اكو ةرعاسل !الوقو 3 مال 0 البصل هلع

 وعبتاذ هه ريغال 5# نج-رلا مكبر ناو لحملاب 6# هب متتفاعا موقايإط مهري ذحتر ,دابو كلذ

 دابعو لحتلا ىلع # هيلع حربن نل نطو إء تابثلا ىف ## ىرما اوعيطاو
 الا هحواديؤي باوجلا اذهو © ىسوم انيلا عج رب ىتح لف نيوقم ## نيذك اع ف

 : اوذكع ليقود نتتفا نم هعبات نهو ىصعاسلا كلذ لاق ىندي © ىسومدلاوركهلا اذه

 رم ناىأ ىعاسلالوقنءرابخا وهلبق «ىسنف © هلثمطتأشاوب# ملابحهوبحأو
| 

 |[ ” وهسنهنكل و اذه بلطاعا ىمو وهمل 3 [وم لق 5 ودهبلطي !بهذوانهه زكرتو ههلا ىسل ا

 ٠ نع ربخأن كو 0 موه 000 مويرطلا ا 0 ازلو

 8 مل كعالو 0 نيكسالاو رعد 100 لدرال لدعلا نا ىأ  الوق
 بعنم عفنالو هندابع كار نه ص كلعالام 00 مهل >> اذه 0 الو

 قدص ل هو هأن دبع يك دنع

 اذه ) ىساس !!مهل لاقاذه

 (ىسنف قدوم هلاو مكهلا

 هللاةعاط رع

 ماك
 3 لابمبحا ىأ دع كج ل 903 نوره

 ىأ ا هللاةدابعو ىد ىلع « ى وعماذ نجر لا مكيد نا ّن 8#

 1 ولا قلم طظءولا اذهىف كالس مالسلا هم هلع نوره نا 00 دك 3 ب

 ر او هلوش ىلاعت هللاةفرعم ىلا اعد مث هب مذتف اعا هلوش لطابلان ءالو رحز

 أ
 ءطأوداوش م عئارشلا ل مهاعد مث ىنوعبتاق هلو ةودنلا ةفرعم ىلا 0 5 نجر لا | فاعل لاق لاش وءمحاو

 | اتا 6 رطل سوم دارت
 ظ

 از ىهو قيرطلانع ىذالا ةطامانه دال هنال د_.للا بينرتلا وه اذهف 18 ا 0
 دا ١ ذاق لاق

هرقل ةوبنلا مث لصالاى ب اماف ذ هللأةفر رعم مث تاهبشل 0001 0
 2 | مكر ناو لاقاعاو 

7 1 

3 

 هلال مينيون هللا لق اان 2 3 ىلع مهذب هنآل مالا 86 6 وملا ذا هم صخ 0 !١)د الن

 زثنا ىأ 0 اورارصالاب لوقلا اذه اولباقف محرلا باوتلا 0
 كلعالو) للا ىنمياباوح

 5 ةك اع للا دان 0
 | عجري ىتحوط نيوتم ىأ «نيفك الل لجتتلا ةدابع ىلع ىأ هيلع ا
 5 ) اماموقاي) مالسلاهيلع ىسوم ىحم لبق نم زن رم مهل لقدقلو) ١ 107 اعفنالو) ررضلا

 || مأو)هنيدىف ) ىنوعماف نجر لا ىبرذال] لحعلاّةداب أمعل سفن أ متلضأ لا اقولمتلاةدابعوراوذخاب ملا ) هد منت

 وم عجراظ ( ىسومانيلا عحرب ىتح) نيبتم د( نيفك ام) تداخل زن (هيلع رن نلاولاق) قيصوو ىلوق



 مضلاب ( انلجانكلو ) هديكو ىرماسلاةهج نم ابلغ انكلو كد_عوم#

 نمارازوا انلحانكلو 8 'ىثلات كدر تيوس هاهتثالثو مضلابىف :

 ماب رمصه نهجو ران ابانمهه نيد مهن اهان رعتسا ىتاا طبقلا ىلح نمالاج- اناجس#ت م

 رانلاىفىأة«اهانف ذة ىبر خلا لامذخ أبنا نهأتسملل سيلو نينمأتسم | وناك مهمالوأ

 مكيلع مار حوهو موقلا ىلح 2 مكعما- 1 كداعيم ىسوم فالخااعا ىساشللا 0

 ورعد ا + اولعفف ا 0 01 ظن و ارانابف روستو : ةريف> رفح نا ى ا

 3 أدسد ذاج م ا جرشلاو وه ففعلاو 9 عشلاب اناج ج حورو ركبواو ىاكلاو ل

 لل

 ةئيزنم انور ان انكل وه هسفن كلع مل ةنتفلا ىف مقواذا ءرملانا كلذو

 لاقثالا ةاخوالات نوعرف مون ل رهان رعت 0 ا ا ائسشن أ ثم اناج 1

 ليمارساى نأ كلذو امان 1 مان ًالارازو الا ليةواهلقثو امنرثكل ارازو

 دخل و م رت نيد ىلإ مهم تيشو اهودرب لو طيقلا ع نم ايلح اوراعت
١ 

 نوعرف قرأ امل هللا نا ل 5

 اورفحا مهل لاق ىرماسلا نا لبق اهانيقلأ ىأ هياها فذقف مها لحت متانغلا نكت

 كلد مه سحأ نورهنا لبقو اهف هنأر ىريف ىسوم عحرب ىتحابف اهوقلاو ةر
 دقوأ سابع نبا لاق اهنف ىلا نم هعم ناكام ىأ 4 ىشانلا ا )

 عوشجو وهو ىصعاسلا ىلع ع نوره نا ليقو اسف مكممام اوفذقا لاقو اران ن نور

 ل كلأسامهطعا مهلا نوره لاقف 7 رضبالو 5 عنصأ لاق اًذهام هل لاقف 7

1 

 2 تناكف لس كربلا وطب اكد مياح رب 2يلازب

 لئخلا فق ليدبج 7 ة رفاح ةبرن نه هعم ناك ام ىرخاسلا قاف ه _سفن قا

 الج مها 0 ح ف ىل 5 هلوق كلذف كور ره ةوعدل كلذك ناكف رود الخ ٠

 هنالال اههدحأ نيلوق ىلعال مأ ايح دسملا ناكل ه اوفلتخا # راوخمل اد

 توص عرلا ابو لحد اما : <« قبراخمو كفانم هيف ل

 اولاقف فطلب 0 7 م و ايحرا را
 هناىناثلا لحعلا توصل

6 
 ء ىلءانلج كلذمُؤ مالكم 5 نوع رفلآ لح نه ( موقلا# هز نم زامارح ) ارا انلجاب 4

 | عقلاانكلع ماع يا رقو* ها ىلعاسلاانأ لوسن, 7 وانصاوانءاخ ولذاان ص

 1 !1 كلك ةنقلا نا اويسحال مهنا ىوراهنم هدمت أ كد 2 1

 راخت انوع الع تغاصناف |

 ةئمرا ىف علا لوخد. |
 تن ليقو قورعلا هابشأ |

 أ ه.نتتنانمو ه ئرماسلا ني هوان 2508 راوخمل 98 ةباذملا ليلا ف

 | لدعلا لكش ىللغ ةر 9 روص ىرصاسلا لب لاضدب 0 ةداعلاقرخ راهظا زوحن

 : 0 8 9 2 .٠
 انيأرو انيلخو ان سعأ انكلمولىأ انعأ انكلمناب كدعو» انفلخ أم ىأ رهريغ اهرسكيو ىلعوةزج اهمضب

 صقحو ىاشو ىزاحددشتلاو

 دق منال تاعبتوماث امناراز و الابا ودار اواطقاا لج نم الاقل وقلاةشيزنم اراز وأ) مهريغ ف يفخحلا عم ميل

 ىسوه سيد اعا قاماشلا 0 هط ةروس 0 ادع ادع و 1١" رص 0 هور جورخلا 5

 ارناك عال اهمرح مؤشل
 نينمأتسملا مح ق مهعف

 نمأتسملل سلو ب رحلا راذىفأ

 ىلع ىبرحلا لام دخاي نأ || هاقلاام ىهليةوهءاول#!نا ةفاخم جوراادنعاود رب ملمثمها ناكديعا اوراعتسا ل يقو صر َّ

 ْ لح نكت ملمانغلا نافماث ١ ا ارازوا اهوعس هلل ومو ذخ اف مهقا غادعب لحاسلا لغو
 لحم نكت مل مانغلا نأ

 ىف ابكت اهوقرحاذ دئنح

 لع كااق راثشلا ةرذح

 متاوق عضوم نم ابارت هيف

 مالسلاهملع ليريح سرف

 سرف وهو قرغلا مو

 تلامو راخث ىد ةامح

 هودعت«بعذأا ىلا مهعابط

 ىصاسلا ران ىف (اهانفدقف)

 2 دلل و اهدقوأ ىلا
 لحل ااهيف حرطت ا

 (ىرعاسلا لأ كلذكف )
 راتلاىق للا نم هعمام

 ىذلاب ارتلا نم هعماموأ

 000 كا أ نم هدخأ
 جرخأف) مالسلا هيلع لب ربح ا

 ةرفكا 0 فرعا أ ( مها

 نم ىلاعت هللادقا> (الع)

 راثلا اييدش ىا لحلا

 ادسحعم 0 ءالت .|

 "قاس ساشا ىأ ( اول اقف )ليج حامعلا 00 ا تثتوص 00

 انحر طف (اهاقْذقن) لع علا

 العار اناا ىفاوقاأ ىذا اعد نم ىمماسلا مهلغا < 0 انتا كلانا قا كانك ) راش



 10 50 _ كدعممم) ةنكو هدانمقلا كم ىوقانتقدق اناق لاق ) د > الأ نازح | لد ادهو

 ودعا ناو لاااعلا هايا هناعد ( ىرماسلا م و ا ره عض مهفلخ نيذلا موقلاب دارملاو

 لاقي ليئارسا تنم ةليبق اسلا اهلا ا رشع نسال
 [! ىدسوم هةعمأو داع داو

 حار ,ة)اقفاند ناكو رفظ نب

 در احنا ام نم / ىسدموم

7 

 امهفىملا ةارو
30 

 هدعو ساو

 ١١ ممطعين أ

- 

 ع

 8 عمم اهيولكما لمح

 رم :

 ىنامز لاط ئأك

 0 أ مأ) كنق راقم

 نفاع مكيلع لحب

 انلتسل

 2 اولعفت نأ 2 ىأ

 9 لع هد تول

 (ىدعو» 2 2

 2 0 22نا هودعو

 تاي آلا نمهيلع مهكرئامو
0 

 انفاخأام اواق ) لعلا
 ميلا عقب (انكلع كدعوو

 (كموق)انملتسا(انتف دقاناف)

 | ( كدعبن هم ) لل اةدايعب

 ليلا ىلا كقالطنادعب نم

 أ هلآ فان

 نابضغ 8 ةاروتاذخاو نيعرالا فوت ساامدعي 6 5 ههوق ىل | قىسوم عك ,ُ 0 ا

 1 ند نسحأ دعوالو ةاج

 ا (دهعلا م كلعل اال اطنأ) كلذ

 الا 2 2

 ١ ىدهع لاط لاش نامزلا

1 5 ! 
 مه ىلغا ةدابعز 0 فاا ا انت نايضع هموق ةىلا)

 ا اًنز 2 2 ا كيد

 هلع | تاك 0 ِ

 ماوحالو هيلي ىذلا قشلا ىلعالو ديدرتلا ىلع بش ل 36 امالوهو نيعبر رالادعب ا

ْ 5 

 مات ورح دعبن

 رك 5
 اجلع نك ل قو 6 ا د لرع

 7 0 كموت اتفدق اناذلاق مرعب بدول 5 ءاذولاو هةر لاك ا

 ةئاقس اوناكو نورهعم مهفلخ نيذلامهو مهن ن نم كجورختكل !علاةدابعب مهانيلتنا
 للا ذاكناب ة# ىرماسلا مهلضاو له افلارسثع ىف ىنثاالا مب

 ما ص ناذ ذاضم الاض ناكمنال ةاالض مهدشأ ى ءا "3 ىرقو« هندايعملا ءاعدلاو

 ءااانلك ١ دقاولاةو نيعبرا اهماياب اهويسحو تل. نبرمدع هياهذدعب نيدلا ىلع اوهاقا
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 ك هيلع لددام 4 4دإ ال رسلذأ همدقم دنعمهأن راك باط دا اذهناو لَ 3 !| حا ناكمث

 552 ىثلاعوقو لصاناف هنداعىل 18 عقاولا ل لطظفاب بقرتملان ع هلهللان م ارايخا كلذ

 كل اهل لاق لسا رساى نم ةلسقىلا بولد ىرصاسلاو هتلمشم ىضتقمو

 (هقفانم ناكو رفظن ىسود هعمإو امرحاب ل اها ند لقدو نامزت نمانمع نذل و

- 0 
 ةاروتلا مكيطعي ناب © انسحادعو م 208 را أ موقايلاق ةولغاو ولعفاع انيزح 6 افسا

 ع دا مهادتقر راقم نامزىنعي 0 !اىأ 4 دهعلا مل لاطفأ ِِي رونو ىدهابسف

 > اذ # ةوابغلا ىف لثموهام ةدامعب ه# كبر نم تضع ف مكللع بحي © كلع لكذا

 وهل قو هد كت سحاام ىلع مايقلاو هللاب ناعالا ىلع تابثلاب ىابا يدعو * 8“ ىدعوم

 دوعااب و كل مد حو :ىأ هيقفلخلا تدك >حواذا هدعو تقفاخا ند

 رم

 ١
 ا

  انكلع كدعوم انفلخلاام اولاق قه و

 ب 0 نورهعم يفلح نيذلا انيلباااف ىأ ©« كموقانتفدق انافلاق قله اضر داد 2
 ىلا كقالطنا دعب نم ىأ كدب نم 3 افاارسثع ىتاريغ لمتلاب اونتتفاف فاأ ةئاقس

 اعاو لحتلا ةدابعوهو لالضلاىلا مهفرصو م ماعد ىأ 4 ىّساتعلا مهلضأوو# 0

 لإ فاضت تاشنملا سال يوما ل1 لذاعلا ف
 ا وا انه هلو كلادق ىللادت تلاوه لصالا اه 1 دحوملا ناكناو رهاظلا ىف اهئشنم

 0 لو ةضانللا اهل لاقت ةليمقؤم ٍِض رسا ىنءامظع نم ىيماسلا ناكليق ىزصاسلا
 اناكو رصنملا عفر نامر ا دع ناكليقو هءنمآ و ىسومل اراحناكو طبقلا نه

 | موقايلاق ف امزح 0 ىسؤوم عج رف 2:2 ويلا قودسي موقنم

 21 دهملا كلع لاطفأ © ةاروتلا مكطءيهنا اتدصىأ هي انسحادعو مب ملأ
 ثنا ا بضع ' كيع لحيز 1 د رأ مأ 9 ميا ىقراقم ةدم

 3 ءاقالان 5 هدا ه6 ىدعوم مفلخاؤ و 2 دس ب ره بضغا| ملعب جيالعف |

 و ا سحأ كلع ىأ يي انكلع ك]دعوم :انفلخأام راق عجرب

 060 نأ لدقو هييسب اولد م

 نأ | 0

 | أ مه حار ء(ىصاسلا مهلضاو) تحت

 (انراتحاب ) ان ءاردل اقلك ناب ناصف تقلا توص عم“ نيديسلا عم(هموقملا ل ه)عح خراف (عجر رث) ىرصا ابلاكل

 مضغ) كماعبحي (مكلع ل <« نأ متدرأ مأ)ةدملا كتعتزواهأ :أ(دهعلا, كلعلاطفأ) )اةدص(انسحادعو كبر دعي ملأم انت

 دمعتمازإع (انكلع ) كدعوانةلاخام(كدعومانقاخأام) ىسوم الق ىدعو ملا( ىدعوم فات نك ب رم ) بادعو طعس



 1١ ناع : الا فرش فرش ند 4-25 -ةاقو كلب ل . نمطقس.نا هاص

- ىلاعت هللادح و( نمأ و و) كرسثلا نع( با
 ) لعو) لت 00 أ اكد -

 0 بيو ىباذع مكمزايف# ىضغ مكملع لصف قتلا نع عنااورطبلاو ف رسلاك

 ىدرت دعو ىوه دعو ىضغ هيلع 0 نمو 2 ءٌوادا بدو اذا نيدلا]> نإ نم

 لزنا ذا ل<ل ذاب لش لك ف ةاسكلاأ رقو ةيواهلاىف عقو لبقو كلهو

 مث اهلاص لعو 0 ه.ناعالاب جاع ه6 نمآو #9 كرشلا نع ه# بانل رافغل ىاو#

 ماهياوموقلالافغا اهبلا منا اهسفأىف ةصرقن اهناشثرح نم اهراكتا نيك ةلكلا بيس

 0ك لاق م هامل اك الا باود مدقو نب سالان 52 ىسمومباحا كلذإو مهيلع مظل

 سيلو ةداعاهبدتيالةريسي اطعالا يتمدقت ام ىرثا لعءالوا مع علف ىسوه

9 

 كلجاموى غي كعأامو ولج م عملو: 0 ل ا ىلع ماقأ لد ةواباوتكلذانااعلقو ا

 ند راع اتا ىعو 530 نا كلذو د ىسومأب 0 ءا# ةلعلا | 1

 هناي لتعاف هيلعركت أم سفنف ةلءلاديهكو رذعلا طسب ىموه ,هناك تاقءىر أل عا

( 

 تاعو ى طا ” !ىلع) نؤيجي(ءالوام هلاق ىسومايكم وق ن ع كلعاامو )هلمشالاق ا

 ا بطر ١ لك راو ا لعر اب نءالاو غور كنغر ىرقوء»ءاثاا ىلع 2

 ْ هنف مل هللادح امل ىدعتلاو هركشإ لالخالاب م انزراعف#و هيفاوةطتالو 0 ب ا

١ 

 | نع لاؤس## ىسومايكموق نع كلعاامو ف روكذملا ىدهلا ىلع ماقتسا مث هي ىدتهإ
 ىضذمدنا كلذو مه هراتخا ا

 دعوا اى ع روطلاىلا مودم أ

 اقوشمهمدقت م بو رضملا ١ هي س

 ا ةعر ىأ م ناف 7 ىذدرتل بر كات 0 يضع ةقفرلااهب مدقت 3 همرق ةفاسمألا| 3

 ِء ١ اوقتنال لق ونبعا طاونو 8 رهئلااورفكتال ل قواوماظتال ساب ,ءنبالاق#هيفاوغطتالو ا

 , لا نمو إل ىض غمكملع ب < ىأ 6# ىضغمكللع لف وإلا رسدتال ليقو ىصاعملا ىلع تمعتلا ١

 1 بان نسا ا اا هيك بان آ1رافغل ىلاو 8 2 ١١ طقسو كله ىأ#« ىوهدقن ىضغدبلع

 ظ نسلارفلا | ىداىأ « اطاضس 9 هلوسرقدصو هتلادح وى ا« نمآو# كرشلانع |

 | هيلع تام ىت> الالام زالبقو ىلاءتهنبا نم قيفوت كلذ ن أع سابعن لاقت ىدتهامنإإل

 ا 0 ليورس ةموق

 1 ىلا اقوش مهن» ن و لع م 0 أل روطلا ىلا هدم ا

 1 باحاف ىسوعاي كموقنع كاعأامو هاهللالا- 2و ليل ١ ىلا هوما نأ مه أو نيءيسلا |

 2 اذ (كغزال) | ناث«ىدعب نم ىر أ ىلع نا ىم برقلاب مهى م ىلع هلو املاق »دل

 0-03 وج ءالوأ مهلاقف باوملان ءلدءئةلدعلا برس نع 0 تاوملا لاؤسلا قياطي لتلق ا

0 
 ىماعملاف اهوقفتتو منلااو رغكت نابه. هللادودحاودم>الو(هيفاوةطتالو) 1 ريغفوك مكقزرو مكتدسءاوو

 ضوورنال اطوقس طقسوأ كله ( ىوهدقف ىضغهيلع لا نمو ) جوقع(ىضغركسلع لف )اضعب ركضعب |

 لف ىلعأ رق نارينلا رفح نم ةرفح ىل

 اراثغل قاو) لوزلا ىممق موعتملاومؤادأت + واذا ل < نذل حن توح ولا ىنعم ىف روس كمل انام هرس كين وقابلا لا !:

 011 11( اطاص 4 هطةروس)

 ماقتسأ م ) ىدتنها 2(

 نرد كلا ىدهلا لعتسو 1

 ناعالاو ةيوتاو_هو

 امو ١ حلاصلا لكفلاو

 رعت: اود( اناعأ |
 ( ىسوماي كموقنع 8
 نيذلا نيءيسلا ن ع أ

 مهرسأو هنر مالك ىلا
 اموىلادت  هللألاقوعبت نأ
 تح وأ "ىث ىأىأكيَغأ
 امو راكذاماهفتسا كتل

 لاق ) ريا كاعأو أدتبم
 ا( ىرخا ىلع ءالوأ ره /

 سلوى 0 ٍذاَح م 0

 ةريسإ ةقاسمالا

 لاقفةل علا

 ىأ (برشا تابع 1
 تدعو 'ئذلا دعوملا ىلا

 الو ( ىواسلاو نال نم

 هب اورفكتال ( هيفاوغطت

 لحث ) دغللاوءفرتال لاس و

 ىباذعو ىط## ىضغهيلعس < (ىضغهيلع لاح نمو)ءاحلا مضب تأ رقنالزنيلاقش وىناذعو ىطخعس( ئضغ) بلع تبعت( 1

 لاقبواقحهلعباوث ىأرمث (ىدتها مث)اصلاخ (اً اص لو هللاب(نمآو)كرسثلا نم( بانل رافغل ىناو) كلهدقف(ى وهدقف)

 نيءبسلا لبقداءملا ىلا لج" تاقيملا ىلا نيعبسلا عم مالسلا هيلع ىسوه بهذالف كلذ ىلع تامو ةعاّطاو ةنسلاىلاىدتهامم

 دادزلل ( ىضرتا بركللا



 ١ و وكيو أ ىتحال تنأوىأ فانئتسا ىشختال ومر ل ,قرغاا ( ىثختالو ) كنوةحالو هدونحو نوءرف
 0 اوراعتسادةوافاأ نيب- اوناكو لالالوأ نةىدود همم جرختان وةظاا هتلابن ونظأوىف ةاكقالطالا

 أ ( مبا ند مهشعت : )ءدونج-دعمو رهفلخ جرح ىأ لاحوهو( هدو: : نوع رف مهعبا ”ة)دلوق كل ذفر 1 ربأصقتطبتلا ,هفلأ

 كد لقتستىتلا ماكلا ه4 ٠٠١ زيفخ عماو ج نم ( رسشعسداسلاءزجلا ١ ود ( ( ليتغام) ىلا

 0 ١ ههك ععيالام مهشغ ىأ

 هنأ ىلع ل ةزجأرقو:فوذحم لياعلاو ةينان ةقمأا ودعلام ك5 َق ١ نمانمآ ا

 ل ١ لضا وز لحوْع هللاالا
 اا افاالاو 112 فلشر | | ىدخمالا تناوا أ كانثتسا 00 سعال ا باوح :

 8 | لدس نع (هموق نوعرف
 تافإ# قرغلا ىشختالو ىنعملاو واولاب لاحوأا: و:ظااهتلاب نونظتو هلوةك قالطالل 7 50
 ثا : 1 2 / 7 2 .1 و ىده قال لا

 كلذ نوعرف ربخاف ليللا لوا مهب جر ىسو» نا كلذو :# ءدونل نوعرف
 ١ : 5 دادسلاو ىلا ىلا,هدشرا

 ا

 مهعتاف لقو ىناثلالوهاملا فدحت هدونج هعمودسفن نوعرف مهعبتاذ ىتمملاو مهرئا كيدهأامو هلوقادراذ
 مل امو هلوةادرادهو

 هدوتج مهعبلا ىنعملاو 0 ءابااىل هو ةيدعتلل ءايلاو هندعا لا و مهعبتاف ىنعع ا 1

 3 غلايم هقو مهاو هلوا هدول ريوخلا 03 مهيشعام ملا نه مهيشخف 00 مهقلخ مهداذو 32 0 د ليا

 ىا مهاشعام مهاشغف ”ىرقوءهللاالاههنك فرعبالو ةتصق تعع“ام مهيشع ىا ةزاحوو 0 ىلع 7

 كلما 8 ىذلاهنال نوءرفوأ ميشغاموأ ىلاعت هللاوه لعافااو مهاطعام مهاطع . كإحاو رجا نيام
 جاي)هأ وش هموقو نوعرف
 هلو هن كهتوهو مهادهامو ثدلإف 3 ىأ ه6 ىدهامو همهوق نوعرف لشاوإل ىرايزدلو 0 ل

 1 < د هشلاىف قع هيىولسلاو نما مكيلع انلزن و ةسب الكل نراتخلا نيعبسللو هلو | (؟اندعاوو) نوعرف ىأ

 بناح ) باتكلا ءاماب

 : 0 سا ف اجئامو رعلاىف مهلضاوأ داشرلا لببسالا كيدهاامو ىلاانيحوأ ىا ( ليارسا
 ّ للأ ىلد ىنلادهعىف مهنم نيذللوأ انلقرامضا ىلع نو 2 كالهاو رخلا نم مهئاجادعب 0 5 ١ ل 5 اك رمان

 0 او ةموتو وعرف و 6 ودع ن + ؟انبحلا دقو م 4ئاب اب لمفاع ميسو هيلع 00 ىباب انالقو

 ١ وأ 0 مهلا دعاوملا ىدعاعاو هيلع ةاروتلالاز ”|و ىسوهةاحانم نعالاروطلا 22 ند © كانيجنأدق)

 ١
 00 ةدعاوو م تحيا قانكلاو ةزجأرقوءهنالالحوا | هظاذل عانق ز رام تايبط ند

1 

 نأ كلذ 6 ,عالا طلا

 ُ ١ نأ 0 الو كئارو نم نوعرف كرد 5 أ فال هانعم لاق ف دلو 1 غن ْ 7 ١

 0 ل ل 0 5 2 - 5 1 دوم دو لح و عدل
 اما ىا 0 0 هدونج نوعرف 00 مهقفلش ىأ 3 م-ةععياو و كماما را رات و ناكملا 58 5

 معي 4 مللانم مهرتسو مهالع لبقو قرغاا وهو # - - 700 ل
 هموق نوعءعرق : تار ههوقو ىسوم - هدواحو نوعر 2 ا اء: هللاالا م ةاروتلا نر 27

 00 مكيدهأامو هلوقى نوعر ُ تيذكت وهو مها امو عأ 4 ىدهأامو

 :اح كاندعاوو كودعنم؟ 2 انمحن أدق لبارسا نايل لح و تعداوق # داشزلا |

 00 كالهو ماجن 500 6 ىواسلاو نملا مكلعانازنو نعالا

 ؟ اندعاوو لاتاعاو حاولالاىف ةاروتلا بتكو روطلا بناجي ةاحانملانم ىسوهدعو |

 اهمال ةدءاوملا مهلا سن

 مجابقنو مهين تناح

 اهعفانم تءدحعر مهيلا و

 مهنيدو مهعرش امماقىلا

 ةقص هنال بصن .نعالاو
 لاعإ رمش و مهنيد ماوق امو مهلا اهعفانم تعحرو مهيبنل تناك ثيح م تالصتاأ#ه ال

 م انقزرام تابمط نه اولك 31 ااونامعل ناشر مهيلع هللا ض اذأ امفو ا
 5 ىلع ر ,ا ”ىرق مو تبناح

 الو ) ( مانقزرام ) تالالح ( تابيط نم اولك) مكلانلقو هئشلا ىف ( ىولسلاو نملا مكملع انلزنو ) راوخلا

 3 مهاغ ىشخف( ملام مشنفف )هعومجم هدونحت ) نوعرف هةر ) نوتات مهعساف ١ قرعلان 5 ) الاب 0 )نوعرف

 دامو هللا ند نعم أ ل لانو قرغلانموهاجتام ( ( ىدهام رلرجبا . ىف (هموق )ن )وءر ,ف كاد أ (ن وع رقا لغ ماوي ٌ

 1ر1( روطلابناجأ م اندعاوو) نوعرف نم 0 ودعم م اندحنا دق ١ تود دلو لع ارساىجاي جاي ) باوصلاىل أ

 5 | اهزرام ( تالال> ند ) تابيطنوم اواك)هيتلاف(ىولسلاو نملاركيلعانازنو )باتكلا ءاطعاب ىسوم نيع 0 .الا)



 مردملل ( هلناذ)ارفاك (امرخدر تاي نم) ناش اريمخوه ) هنا) ىًاواباذع دقأانن أنملعتلو نوعرت لوقلدرو

 (تاخلاصلا لعدق ) ناعالا ىلع تام ( انمؤمهنأي نمو )ام عفت ةايح( يحالو )توملابعرتسف( اهيف توعا ث)

 (ارق نب دلاخ رابمنالا امكن نم ىرجيت )تاحردلا نهلد ( ندع تانح ) ءايلعلا عج (ىلعلاتاحردلامهل كئلواف ) ع

 تايآلاهذهل يق هتلاالاهلاال ( هط ةروس ١) لوش كرشلانم -ه4/ ٠١5 زق رهطت( ىَرت نم ءازح كلذوإ
 5 3 ةرخلفلا تس حس : سس 5 د ب 2 تع

 2ع عل كللأ "م 5 3 5 5 . 00 : ْ ناب 5 امر هبر تاب نم 8 سعالاىا 2 هنا 0 رع اكو ريخوأ

 ل نأ ها الو عرتسف كاهن توغال ميج هلنافإ# هنايصعو ءرفك لغ توكل
 رهظاوهو ةياكدا هحو 7 0 00 33 1 0 2

 , © ىلعا|تاحردلا مهل كئاوافؤ# اكل 6 تاطاصلا لعدق انموم كد 0 نمو# انهم

 ىسوم ىلا انمح وا دقلو ) 0 ١

 ارا ( ىدايعب ا نأ

 نيدلاخراهنالااهتحن نم ىرجنو# تاحردلانم لدب *#ندع تانجوإف ةعيفرلا لزانلا 0
 ١ م 9 ءاا؟ 7 "2 ىدلا 1 0 ٠

 ١ لاعت هلا / رهطت## قرن ند ءازح كلذو# رارقتسالاوأ ةراشالا ىئدم اهف لماعلاو لاغ هياهيف ١ ءرف «اذاطأ ١

 نوكك ناووردسلاء دلك نم نزكت نإ ل ك2 تالثلا تاب الاؤ ئضاعملاو رفكلا لا 10 7
 ْ  2 0 1 35--_ 00جر نا ى سوه م ادم وق و

 د و ةايل رف نم ربا[ برضاف وه رصمنم ىأ © ىلا انا ىموعملااديحوادقلووهلا نت ا
 برضاف) 0 قيرط مم نبللا ب رمض نم دداذوأ امهم هلام هل ب ريض مهلوق ند مهل لء>اف 7 اقبرط يل ]| |[

 ( ردغلا ىف اقيرط مهل

 م-هلوق 0 ميل ل_دحا

 | اهتسوامقس ةسكاسممو اس, سبب لاق ه.مضو ردصعاساي كاسب رعلا ىف هلع اذا
 اك نيو اد اس ”ىرقوءاهنيل فخ ىتالس جب ةاش ل قف ثنؤملاهد تصو كلذ

 1 راوقك ةثلابم د_حاولاده» فصو كف ساب عجوا سم ىلع تفر ٍْ

 وهو اسبإي ىأ ( اب ) |
 2 .٠ ٠

 ٍْإ اعامح ىمو ازرعلاو> 5 تعد نيد لدحر دوا 3 3 0

 ع ِِع .0- 7 9
 سبب لاش هب فصو ردصم 3 ىاروم املا رم اح هك اكرد فاخنال فاير ط مهنه طرس لكلا لعد هناق ىدم ءددعتلوأ

 ' لاح(فاكنال) اسي واسبب
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 1 ربع للا ا|تاتكفف ناعالا عم ماللاو 1 مث 3 هاوقل ل هيلع ا هللا ت 0 ل يسومو هللادتعل كسل دب رب

 | امدطاقلا(تانلا نم ع احام ىلع ( كرات ن لهل رون نااو واق ءودأ 0 باو ( نينمؤ عل 'مؤلو هلإ للاب ٠ ندؤ
 ان

 1 اتراوجو مق 00 ىذلاىلءالو انءاح ىذلا ىلع كرات نأ احامىلع تنطء( انرطفىذلاو ) ىسوم

 ]و .لتقلانم عناصتنأامعنصاف د ٠ رز ضنا يالا ل١ ) ضقاذ) مسقلا ىلع مدقم

 ناندورسم امماعو « لاق

 ايي كإ كايعاشت

 اعا) اح تنأام مكحاىأ

 (ايندلاةويلا هذه ىضقت

 امندلا املا هده أ

 اعأ قرطلا لع بفحا

 انتتايح ةدمانيف مكحناعا

 ةيوصنم ةاصوهأم (هيلع

 انايناطخ ىلع فاطدلاب

 نملاح ( رحتانم )
 نوعرغا اولاقمما ىورام
 3 ا
 لعفف م ىسود انرا

 ءاصع 0 هودح وق

 رحاسلار خا اذهاماولاةؤ

 .ةءرصخ لطب ءاناذا
 ل ةلإ| فوخ ةّدص راعم

 اوهركت

 ىلع نوعرف مهعر ركحصاؤ

 ناسالا

 مهلع مهعفلو هيدإاهج
 عرشلا اهب فيكفرعسلاو

 نمل اباوث (ري_خ هللاو )
 اناء ) ١ هعاطأ

 نوعرفرضور حلاو

 قباو ً

 اياذع اخ ..عتل ذل

 بر "ا 82 و

 5 0 ( تانيبلا ,ه ان ءاحام ىلع)ك كتعاطو كندايعراتن 0 : نا( كرثؤن يعل كار ا ىنعي(اولاق) نو رهو ىسوم
 تصان(ضاقتن ألم ضقاف) انقلخ ىذلاةدابعلعو(انرطفىذلاو)تامالعلاو ل اوس راو لاو ىهلاو مالا نم

 ![انا) ةرخ آلا ىف ناطلسانماع كل سيلو امندلاىفانملع مخ( :دلاةوكلاهذه ىضقناعا) 5 اح كنأام انيلعم 5 >اوعئاص

 ' «هللادنعام (قبأوريخهللاو) رحل عت نم( | نزلا طعس اان اكارش * (اناياطخانل رفغمل

 علو كمن "كامو كل[ فور لقلا 7 ا ب ولصملا 5

 52 هللا ربذل هللا باتكيف ناعالاعم ماللاو هأ متنمأ هلوقل ىسودو هسفندب رب

 دعدشا ©هءاونما ىذلاىسوهترلبقو ”ىش قبيدعتلان

 جيو هنىسود *فانءاحام ىلعإل# كرات نل ه كرثؤن نلاولة © اباذع مودأو ه# قباو |

 فطعء ««انرطف ىذلاوؤ# تاحخاولا تازجلا ه# تانيبلا نم املديف ريمتلا 0 ظ

 قناع اؤغدب ىاحوا هعناصىا هيضاق تناام «ضاقتناام ضقاف يمتد ةوأ انءاحامىلع ١

 منكي ملهنافدن و زهلاو ىسوم

 يبا وريخمللاو 7 1 1 "أو 1 ولمعي نا ا

 ةقباو ريخ ةر 2 ”آلاوايندلاهذهىف ءارتاع محوأ ءاوهتام عنصتاعاا اي ككل ةويذلاد ك1

 نأ "اذ ةعما مون مص كلوقكامندل كلا | و ةوهءدعب ألك يم اوهلن اه لد امتلاك

 رحصسلا نم هيلع انتعركاامو #9 ىصاعملاو رفكلا» رم # اناياطت انلرفغبل ايرب |
 هءا!ةسردل هود->حوؤ اكان ىس ومانرا نو-ءرفال !ولق هلأ ىور 1ر2 رام

 وريخهللاو #8 هوضراعينا الاىباف هرحم“ لطب ماناذارحاسلاناف رحم! اذهاماولاف

 اننا 0 كارا ]8 قدوم طر انأ هل مكتاعا الع 0 1 "5 ظ

 | "نا ىأ 6 كرثؤننا ل ةرعسا 0 و

 َ /او ءاضيبلادبلا ىه لبق تاحضاولا تالالدلا ىن-ي #* تانيبلانم ان. 5 ىلعؤف

 ودا سال مهنا لاقوانيصعو انلابح نياف ارمساذهناكول اولاق مينا مهلدتسسا ناك لبقو
 ازا انءاحامىلع كرثؤن نااولاق كلذ دنعف ة:خلا ىف مهلثانماو 0 اءاللاو ةللاا |وأر

 رط لبق # انرطف ىذلاو #8 تانيبلا
 ٠ ًايندلا ةوبحلا هذه ىضقتاما له عناص تنام عنصافىأ 6 ضاق تنأام ضقاف ف 4

 | الاطخ انلر فلان رب انمآانا 8 بيرقنع لوزيسو ايندلا ىف كنطاقق رفا 3 سعأاعاىأ

 ريغ نيزاتخما قاحدقو اذه اولاق فيك ت لقناف « رحمسلا نميلع انتهرك أام ١

 رس !تناكل,ةوهلصأ ب ِعْذ ال كلر 59 لعمادتبالا قوه اقوعر : 0 ْ

 و ىذلا هللا لع كراون 0 كفو وغلق

 مهنيذلاهر 5 نوءرف ناكولس رس ا!ىنمهن نوعيسو طفلا هانا [نسعيسو نيخا |

 1 2 وان ىسوعم ما َر رامات 01 1ةكعر 2 رعملالاَ لبقور رمل | ىلع ليئارسا أ

 مهر طمع د أقدر“ لطب ماناذار <حاسلان ارح اسب ى ساده 0 هلاتو 5 رح
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 انما أدام مالا وش ان تفعل ءاصعىسوم قلاذ ناك أ ( أ ةسحر سكلا اذهل ىأ ( رحاسلا ليال 7 هوت وقد

 بعأاف أوم مهن اكاودحسام 3 ةعرس نم شفخالا لاذ ) ا|روست رعسلا قلاف ( هلوق كلذلف دووشلا كا ار 3

 نيءاقلالا نيب قرفلا ظعأ اف دومسلاو ركشالةعاسدعب مهسؤراوقلا مث دوم وححلاو رفكلل مهيصع و مهلابح ا وقل ادقره

 نوره مدابق اعاو 0 ىسومونورهبربانمأ اولاق 1 مهسو و راوعفر 0 00 اهنف مهلز زامو ةقائااوألا] 3 ١

 دم ريغإ ( مثنمآ لاق) اب اسر 04 0 ١ خد واولانالو هه 5 0-7 0 ةظفاوع ءا ءارعشلاف 1

 للا ل لاا ةنلاملا ]عار رحاشلا ا رحت ىذ ىن-هعر وعم نا

 تا ىلخو ىرصب | نوير قالا للا يس 01 اب اد واعناو هقفإع مهل وق نايللرم 5

 كل 0 ١ جاعلا ل وةك فاضملا ريكشتل لوالا ريكشتو سنجلا اذهىأ # رحاسلا مبا 0

 ىسمومل ىأ ( مكل نذآ نأ تدمدق املاط ايند ىسىف « تدعاام سوفنلا ىرتموب

 هنا) هب نمأ و هلنمآ لاق || ةريعسلا ىتلاف # لبقانباو ناك ثيح ه# ىناث يح 9 ىروصس ديك ا وعنضاعا ل هل

 (رصسلا ركذع ىذلا مريبكل || نم ةيآوه اعاورحب سيل هنا ةرعسادنع ققحتف تفقلتف قلاذ ىأ « ادي

 لوقت مكلعموأ مكميظعا || اوعنص اعتيوتملل ادم مههوجوىلع كلذ مهاقلاف هتازمم نم ةزجممو هللاثإ
 نرغأ لعملل ةكم لعأ || ركل نوره مدق * ىسومهو نوره بربانمآ اولاق ف اورام اهظعتو اياتغا
 مكيدأ نءطقالف ) ىريبك مدقوأ قسوم لع رصتقاولف هرغص ىف ىسوهىلر نو-ءرف 0-5 8 ورا ب

 ( فالخ نم مكلجرأو مهدوجمىفاوأر مهنا ىور عاب الا ىلع 0 نوءرفدارملانا مهوت اعرف

 عطقت نا فالح نه عطقلا ًارقو» عابتالا ىنمم لمعفلا 0 تولع 0 هلمتنمآل اق اهبف مهلزانمو
 امال راو ملا دل || هلناغالاف ى مكن ذآ نالبق ف ماهفتسالا لعن وقاءل اوربا ىلع هلمتنمآ صفحول

 نوضعلا نم دحاو لك نال ]| متأطاوتمئاو هيرخسلا كملع ىذلاو ؟ذاتسال وأدب ركدعا و ركتف ىف كميظعل # ريبكل
 اذه نأب رخآلا فلاخ || نمو ىرسبلا لجرلاوىنيلاديلا #*« فالخ نم كلج راور 01 دبا نعطق الف ملف

 نيع اذهو لجر كاذود, || لاخاىلعيصتلازيحىفاهبر ورحل عم ىهووضعا | وضعا |ةفل اخ نم ”ئىدتبا عطقل ناك ةيعا»

 ءادحإل نمو لاش كاذو 6 لذخلا عوذح ىف ركتباص لوول فيفختلابنيلصالو نءطقال “ىرقو» تافلتةعاهنعطقالا

 ًادتبم مطقلا نال ةياغلا || ةرحسلا ية زاكتبحدسسإلا سام بالقو ضرالازمىأ (ىأشبح حاسم
 وضعلا ةَفااَخ نم ”ىشانو مهرعأ ب تعأام هللا ناهس فاشكل |١١ بحاص لاق # ىسومو نورغب ربانمآ اولاق اد

 ةدودمخغ 5 هزه و9 صقفح

 رورلاو نا لعمو | مظعأاف اكدوحم -اوركشالةعاسدعب, مسد انقل مد وح“ لاو 2ك مهيصعو مهلابحا 1

 اهنال تافلتخع اهنمطقال ديلا ةنطلاىف اهيلا نوريصي ىتلا مهلزانم هدو“ ىف ىلاعت هللا ىتعي لاحلا ىلع بصتنلا 0 مهن|ليقورانلاوةنحلا ا و ناودروم ؤراوءفرب ملمهناليقو نيءاقلالا نيب
 ك العأو مر أهنا نمي ميكوظعو مكسر ىأ# يكتمل ميلنذا نألبق هك
 قى كولصلا نكع .ةبش لنا عوذج لعىأ للا مدجف ميم هل و اطرسيي لجراورنيلاديا و أ نفالتخالاب تفصت ادقف «فالخزم م كج رأو ا نوءطق الؤرعسلا لع ىذلا وم م رم.لعمو روهشلا و 2

 (للاعوذخف مكنبلصال )لاق اذهلف فراظلا ف فورظملا ن كم عدجلا

 ا_ضعب اهضعب فاخذ

 غرس لارا :/ 1 3 عسا قلاف)ن 0 126000 اا زوفيالو نإ اذء٠ 0 و نمأب ال( ب 1

 مكسمآ نالبق ( م 2 أ لقد تنكر نوعرو ةمهل (ل )ات ىدومونورهب ربانمآ ) ةر ةرحمتلا نعي (او راق)اوقل أب ناك مه

 0 فال_خ نم مكلج رو مكدبأ ن ءطقالف رسل كلعىذلا) م

 للا عوذج ىلع (للاعوذ ىف مكتبا ْ !|ءوذ> !اعءوذحو تلا



 ومأحافف ردقتلاو ريعال ةسادتنا ةلجاو ةأحافملا لدءئوهو اصوصخ ذاعف اصاب ن لو رك 1 0 ضب ف

 ناَوكَذ نبا ءاتلابو ( ليخي ) ىبسلا ةيلا ةل مهصعو مهلابح هنأجاقم ىل إع ىنعملاو حيصعو 5 ىعس 2

 ل الف قبئزاباهوخطل هنا ىور قلملا ليم ىأ ل يخخ ىف ريشلا نملاقشالدب عفر ( ىهستاهنا مهرج“ نم) ىسوه ىل
 ا[ او اهنفنف رضأ ( ىنوم ةفمخ ةسفنف سحوأف ) كلذ تلت, تزتهاوتبرطضا ل

 مانلق) هوءت الف كشسانلا هت 5 ]ؤ- باخ نافاخوأ ( سثعسداسلاءزجلا ) ,ةيرشبلا ةيبعلل هدصقت

 بلاغلا ( ىلعالاّت نا كنا

 اكو نات د قرد ايغاتلا
 ظفاو فيرعتلا فرحو

 ةيفرظاهنا قيقحتلاو ةأجأفلا 1 رو أ دك ىستاهنا هرم نم هيلاليخت ١
 اللأو ةأح املا لف قلمتملا ن وكي ناب تصخابتكل اهل! فاضتةلجواهبصن اقلعتهىعدتست |

 ميصعو مهلا بح ىبس لدم تقو مالبل اوةالصل اهيلعىسوم اح اففاوقلاف ىدملاو ةمادتأ
 ا[ اهلا لست تبر رطضا سمبل اهلع تب رضا قمزلاب اه وذل مهنأب كلذو مهر“ نم

 ىستاهنال ادءاو ىصعلاو لابخلا| ريم ىلا هدانسا ىلعءاتلاب لمد حورو ص اعنا رقوءكرحمت ْ

 |ةفن ىف سح واذإ# ىل* ىنمع ليخن وهلا ىلا هدانسا ىلع ءاملاب لي ”ىرقولاتشالالديهنم |

 اخ نانم وأ ةيرمشبلاةابلا ىضتقموهام ىلع هنأج افم نهافو>ابف رمضاف# ىسومة فخ ١
 7 0 !ءالا تناكناوإف تمهونام## فذالانلق قه وءبتي الف كلش سانلا

 الادلاولعلا ظفلو رينا فيرمتوريمضلارب ركتو قيقحم اف رحو فانئتسالابادك و ههتباغل

 اهلا ءااريقحم كاصع لش اودمحلا «؟كنبع فامقلاو لف لب ضفتلاةغصو ةرهاظلا 0

 رتب ىأ اهلايظعتو أ لد. ىف ىذلاديوعلا قلاو ىيصع ومهلابح ةرثكب ل !امتالىأ
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 ةرهاظلا ةيلغلاوهو ولعلا

 فان ناو
 ماللان كب (فقاتك نع

 5 فيشحو ءافلاو

 اوكذ نبا فقلتو صخح
 (اوعنص 5 فتتلت نوقابلا

 حرطا ىأ اولعتفاو ادوز
 مهلابح و ,يصع علتبب كاصع

 اهلاوظعت هلاصع لش ىلو

 ىفامناذا اوهتصاع لفتمتال

 اريق#توأاهنم مظعأ كنيع

 مهلابح ةرثكب لابتال ىأ

 للا: رد هعاتببا © اوددصام فتات دقلاذازتا اهتم طظعا 0 :قانإفاه ف ظعو مار ,ر>الا

 دانسا ىلع باططخاو ثدن ل فراشللا انو نيءاتا ايدها هلصاومىلاعت

 صف و فانثتسالا ىلعو لاح ىلءمفرلاب نا وكذ نءاةياو رب صاع نءاًرقوءببسلا ىلا لعفلا

 'ىذلا# اوعنصامنا# ءاتلادبدشتب ىزبااوهتفقلت ىنمع هتفقل نه هناىلع فيفحلاو مزحلاب

 ااق) ةوءاوعتس لوعنهوهوةفاك امنا لع بصنلاب ”ىرق 3 رحاسديك فاولعتفاواوروز |

 ديوعلا قلاو مهمصع و

 هناف كنبع ىف ىذلادرفلا

 سانلا نيعأاوذخأ ىصملاو لابخلاوقتلأ ال ينال < ىسابتأ كر وع هللا لحب |
 ف نم 0 ةامه 0 تناكو 3 ت / ةاتما ضرالا ناك ىسوم ئأرف ا

 « ىسومةفيخ هسفنىفؤ# دجول قو رعمضأ# سجواف وه ىيستامناكاهآرو بناح |(. 1 ٠
 9 3 ل يل ا ل ا  [ىوذوا رح ىذى عع رح
 ١ ميلع سدتليزا موقلا ىلع فاخ هبال قو هدصق امانظ هباكلذو ةيرشبلا عطوه لبق ا قوم رم 5

 8 كنا انا لة فال 6 !اعت هللا لاق ىأ# فذالانلق هوعبتب ذاق هسحأ ىف ل وكشدف حالا ُ 9-7 ١

 ددذ و ريس

 لاصعىا##كنيع ىفامقلأو ظفر فظااو مهيلعةبلغاا كلو مهيلع بلاغلا ىأ «ىل اءالا تنأ 0 0 2 0
 #ه#© فقلت 3 اهلك اهنم مل 1 امش كتبع ىثناذ مهيصعو , مهلابح ةرثك كنفيخال ىنعمل 8 انا 4 8 0 :

 : و ةيردصموا ةهلوصوه
 رخحاس 6 4 رحاس ديك اوعتصامزا او 0 علتب و رت |

 عمج ” لو ر رحا_س دحو

 6 شبالو 03 ةدففلا وه دوصتقملا نا لل مح ولف ددعلا ىتعم ىلا ةيسنخلا ىدم ىلإ 8 اذهىف دصقلان ال

 كول اهلقىف ىسوم رضأ لودي( ىسوم ةفيخه سفن سجواف ) ىضت ( ىسناهلا هرم نم ) ىسوم ىرأ(هيلا ليخي
 كانع ىفام)) ضرالا ىلع( قل أ و) مهيلع بااغلا (ىلعالا تنأ كنا فخحتال ) ىسومل( انلق) همن مآ نمنولتقيف مم. رفظيال نأ فاخ
 لم (رحاسدبك )اوحرط(اوءنصاعا) لاب او ىصعلا نه او>رطام (اوعنصام) قات ( فقلت ) ىسوماي
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 قيد ه.قيليال ماللاب دكا انا هفو ريمصلا فذحت نارحاس امهل نا 5-7

 : مصرا نم 0 * نا نادررب 9 الاىنمع ماللاو ةيفاتلاوأ ا هلا ىعماللا

 ك بارساىب م فر ا مهنيباهث اع بايرا اوناكمهناف لعادل و هَ

 ضبا مهضعب لوةوهف ةروسلل ناكنا اولاقف ريمكلاو هدم عيل وف

 اضع 10 --- مهنم 1 افلا يدرس اوناكلتق نيئارلا رودصق بيهاهنال ن نفنطصم

 مظنلا ريبغتو مهقشىف لوالا ركذب ءدبلاىلا ليملانء اومهوا امها اذاعساو مهردتتلا

 فدقيف 'هناطلس هللا رهظيمت مهعسو ىصقا اودفنتسيو مهعم اماوزربي نالوغلبا هحوب 1

 مهيمعو مهلابحاذاذ 1 ههتدنف لطابلال عا اا

 مكش رطب انهدنو |اىهعروسل 0 رصم نه ىنعي © م ا نم ؟ احر نأ ناديرب و 1

 سانلاءوجو نافرصصي ءانمءليقو مكفارشاو م ير ؛ سابع نبال 34 :

 امهسفنال مابه ن ًانادرب ىندي لِما رساومل مه و ىلثملا مكتش رطل هأ دارا أ ليتورك ا

 أش اوءدتال ىأ # ديك اوعجاف يو هياعمتأ ىذلا مككيديو مكتسب هديل

 لت 0 نيعمتع ءدبكى ع مكذك اومنعا هانمملدقو هب الا ؤ
 اكملا اونا مث انعم ليقو ا دكار وكمل نيفطصماءج ىأ هي مالا 9 5

 وعي 0 ب ا راتإل بلغم زافى +4 لما نممويلا لفأدق دقو , هبدوعو ١

 ىحو» ى 6 ل 00 انيصعىأ ة ىف 1 نملوأ نوح "تنأأماو فد كاضخ 0 4 قلن

 ه)نورهو وىسوم ىنعي(؟ احر ,<نأناديري)ن ١ رخاشلا 1

 ةرعسو كركم ( دك اوءجأف ) فرمثلاو ىأرلا لهأ لئمالاذ لثمالا ( لك ا

 |(اوقل ا )ىسو ْ

 ا 0 نارحاسلا نادهو را ناشلاريعخ اهعمإ لَقو اردفش ئىدلل 1 7

 ١ هاصا لقد انيلاو لحدشال ماللانااممةوريخو ًادتم اهدعبامو معأ ى معن

 0 م وعيت مكيهذع # ىلثملا كش رطب ايهدو ايما 0 اهمذعع 8

 ١ ء أ م رطل ها اودار رالع هو ل مسد لد نا فاح ى أ هلوقل هشدءالعاو هيهذمر يلا
5 

 بصئامه. 9 0 نأ ا

 ّْ 4 5 اوءجان## مهريغل ورث ل تنحل نم مهفارش داو ميقا ةقيرطلا ع

 / مو 00 دا ًارقو» م كم دحاو هنع ع دال هيلعاعُم هولعحاو 8 زا

 ىلاعت هناكودعم ن ل | وهو بلعنم بواطملابزاف * ىلعتسام مويلا حلادقو وف ةدحاو ةلابقا ةيلعاوأب
 | ةاعاسماوتا امدعب ىأ 6 ىتاانه لوانوكت نااماو تلت نااما ىسوهاي اولاق 8 ضارتغا
 و اعو 2 . مهيلا ١ ا فود ةيربخم عوق وأ رههم لعش بوصنتماهدعباع ناو تبدالل

 5 ١ ةالابم مدعو بداببدا ةلباقم 4 اوقلالب لاق 0 انؤاقلاوأ كواقلا سمالاو ا انءاقلاو

 الوا مت :أ (اوقلأ لبنات ْ

 ا مهيصعو ا هل ابحاذافاوقنافىأ رامشاهيف# مها اامحاذاو 0 3 ملأ اىنعإ 4 اوقلأ

 لثمالا ثينأتىلضفلا (ىلثملا) مكتعي رمش ومكتدب (مكتش رطبانهذب وامه رمخحإ) رص( مك رانم را
 8-60 يك )هدك عم ُْ - اهك ضع فور ,عوبأ و اوفالت علا هلع اع يف أوم' خو (اوعجاف)

 ىهأأ هنالافص م نأب ؛ هطت 2 ماوسأ لاغ - 6 0-1 نيفطصم ( اقص اونا مث 0 هند

 دقو ) نيئارلارودصىف ْ ١

 ( ىلعتسانم مويلا ملا
 دن زاق دقو

 ةر معسل 1 اولاق) ضارتعا 0
 ىأ( )ض ١ ةننخلا ف انا نادهنا صفحو ريثكن .او رهاظوهو نذه ناورموبا أ 5و

 كاصع (قلتنأاما ئدوفاي)

 لوأ نوكت نآاماو ) الوأ

 م 0 ) قا | ند

 ريخ هناي عف عئدوأ ًارمشم لمشت

 ءاكاعم فرد ا

 نب الا ا رتخحا

 ا: لاو ل واقل حالا وأ
 لامعتسا مهنم ريلا اذهو

 ع

 تاصودقو كلذ مهمهلا

 0 الوأ م قادرا

 3 نم مهعمام اوزريبل

 ةنالملس هللا رهارو رعسلا

 لطانلا ىلع قلاب فذشو

 ةزعملا طا_سو هغمدق

 ريصيف نو 0 1

 ةريعو نب رظانال ةربذ هنآ

 اذان) اوقلاف ب ربتءملل ةن

 لاق ) م2 م2 ملاح

 ءاحانا || | | ل ره اذا

 ةشاكلا اذا اهنا قيقعلاو

 اهلامصان ةيلاطلا تقولا ىنمع

 تصخ واهلا فاضت ةلج و

 مكلاجرو مكيدب(كشرا رتل 0 رع م-ب) رصم(كطران

 و 7 افصاوتا 0 ملعر

 (لاق قا ن هل وأنوكتنااماو ) الو أضر ىلا كاصع( قلثنأاماىنوداي)ىسولةرحلا نعي (او 0 نم م وءلا) راث(

 مويصع و م4 اام>اذاف) الي> نيعيس ونيثاواصع نيعيسونيناا وقلافالوامثن
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 كر ا ناسستو نانا اوتاكو 3 ريو ركم (هدكع مك )ضر ,رعم ىسوم نع ر ردأ ( نوع رق لود وقفز ردملاو

 ابكت ا | نزعم و دنا اوعسالا ايد 15 لا ىلع او رتفتال كليو)ةر ,معسلل ى 1( ىسوم مهل لات) دعومل ) 7 الفل

 دعب ) ىوهلا باو> ىلع بصتناو مادعالا ىو يضاصح ”الأ اوتمشاا|ور راع ءءاكا وءايلا خ عقل ا يكلم رك فايف 0

 ١ ليو اننثمرحاسوه مهضعب لاقف ةرحسلا ىأاوغلتخا (اوعز راف ) هللا لع 8 (.ىرتفا اعدم

 0 انما | اولاقو رسلا ىف اورواشت ىأ 0 ةي الاايذك هللا ىلع اورتشالى 00 مالكي ده 3

 ناكذ رأ و دلدتسم نكات

١ 2 

 »نا اولاق ) ىنعي مالكلا اذه اوقفل مث امساو [ردنتص# نك ىومتلاو سعأ هو ءاعسل | نم

 اال نيذه ناورعوبأ هع 2 ًارقنو هرهو 1 0 محا ْ) ىسوه عي 110

 2 هانم هيداكيام كج هديك عمجن غمج 5 نوءرف ىلوتنهدمو وا باطما ناىلع ءنوعر# ا

 امالل فلاخم هنكاورهاظ
- 
3 

 ا

 ك0 و ع 20 و ج22 عموم

 اوصةحو ريك ؛؟نءاو ع
 .ة>و نال[ هو 0 رككلبف 6 باذعب منسف ار 1 عل هتان ةعللا 0 0 0 ١ 0 هللا ىلع اورتشال مكليو ىسوه مهال لاق © دعوملاب ه ىتا :ارم 8 معالآو ٍ 0

 كفو دف زاسخلا تار ب مد دحن دمنا و تاحمسالا ن 4 مضل 5000 ا 1 6 : 7 ١
 2 ءزانتف آلف هعفنإف هب ةيلع كاملا دل لاك ويعرف ةادناذ نوعر 00 3 عرقا نت ىل 000 كلو ل ثمنا

 3 م سل مهضعل لاقف 1 اوعع< 022 211 ةر مىحسللا تعز م2 1 مح سغأ

 0 ةلمقثلا نم ةقفخلاو ةنفاثلا
 || د دا دس العدا توما « ىرجتااورساو ول: رحسلا مالكم

 ْ كوم هلوق هموقو نوءرفل ريمصلا ليقو رسلاىف اورواشتو ىسوم هننودراعب ايت
 كنا اردح هقفلتىف اورواشت مناك ىوجتلا 0 يت نارخحاسل ناذهنا

 دلل فاالا اولعج مناف بء؟نب ثراحب ةغاىل_عنا مسا ناذه وساستلاامهعبتيف

 ماللاوام ىعع 5 لقو

 .٠ ع

 نابماط» ىاكلا

 ةءارق هادذ كلر اسال

 حل نأ حانلنالا نا د نأ 5

 02 هج هلمحو هر“ و هم ركم ىنعي# هدك لفنو 0 2 ىع . 4 عمل ن د وع رك وت وع ا ا 10 :. مه ريغو

 اسنيعيسو نينا اوتاكو نوعر رف مهم ىلا ريسلل يديك ىس وه مهل لاق © دادملا موب 2 0
 ات تراخ 1 5

 ”ال كلي و قف اغلا رمش ع ىنثثا ١ واكلشو ة ةئامعإ را اء 3 لق و اصع وةليح ر ةحاض لكم م

 | ؟(اعتان» تاخدق 2 مكلطسأتسيو ع 1 3 تاك م الا هللا لع

 عه ود 6 ىل املا ىلع 5 0 رس هانعم لو ر 1 اهلا اي 0 كح أ
 ب ى

 0 اكد سو م ل

 ع

 !ادنافلالاب مخ قةسعتلاف 5

20 
 اا نو يرحل اىعاورواشتواو رظانتىأ# م هن مهرحأاو ع زادتف كل ام 6 لاو

 5 9 قىاكعس م 2

 | دك هلل 0 د نا مكليو ىو مها ل اقام. هانم ا ,اأولاقو 2 انا اهانأ نأ ١او
 تك د هاي : و : مآ

 لاق 24 اولاق وف ةاحاملاىأ ىوةلا|ورسأو #رحاس لوشاذعام ضءبأ هضعب | 6
 *ا #[  لاو اهاتناقدخا ىق اغلب

 نو ءرجعو ىس وم ىتعي # نا رحاسل ّناذه ناار ص نصودتل ا : ' ١
 / .٠ ١1 52-06 ٠ءا
 ل د كح : لاق محا هك نا جاحزلا

 5 ى

 : رئارع ريح اننا ع ا ناده قوام# ولل !هلاو 9 مد اء تاو تر وك ل ِ
 و

 9 5 علو ىدش ناشوءىعاشلا

12 
 00 5 ع

 م اهعطومىف اهلوذد نوكفنا ار>اس امهلن ءاده ءربدش فو هدحلا ادتللا لع ةلداد ماللاو فودحم ادديم

 هةر ,ف در رمل ىلع هتطر رعق لاق ع هلاخرب ” رح نهو 7 الا ء«لاق ا دحلا هل دب كرب هللا ىماللا لخ دي دقوءادتنالا

 لا )ةدعو هلأ ( ىنامت ) ارحاس نيءبسو ننتنا هنار مم وهتلرحت (ه ديك ممل )هلع ىلانوعرف ةعحر :(نوعرف موت

 ل ك 0 (باذعب) ككليف( 6 ريهسف ابك هلا ١ لع)او انا (اورتفنال)امأ دلاع ؟كلع هللا قم 0 ل و ١ معسل

 3 0ادردمانمأ ىسومانيلع بلع نا 0 اورواشتف ( مهني رغيشأا اوع زاك )ثذدكلا اهلارع ا !ىرقأ ندر 1

 دعا نادم القاع اوبك نب ترد ةغلب(نار ,حاسل ناذهنا) ما اعلان( | اولا ( 6 نوعرف : نم(ىومجلا)اذه

 م ىسو»ناذه نا نوءرف مهل لاق لاق با ىعالا ىل !ءال



 م اكلم جرخم ' نأ ردق رحاس ىأفالاو للعت كرب .هلوقو اديدش انوخدنم فا

 ١ ىباو #8هدانع طرفنم ىسو» 6 بذكت 8 تازجملان نم ةريغ وام هلل *

 ىو ذأ رن! ريصم ضرا## انض را نم انح را اع لاق وتعا ةعاطلاو ن َن 0 ْ

 1 ها كرم لثم هي هلثم رسب كنيتأتلف 34 هضران م هلثم اكلم جر نا ر

 0 زلامثالب ؛ال فالخالاناذ# تناالو نين هفاخال ةةهاوقلادعوهي ادعو. كنيبو اَنْ

 لدب دنالوأ فوصومدهنال هءالردصملا هيلع لد لش 0 ىوساناكم 0 _ تفاضخاو » ناكملا ما

 ١ هلوقىف باوملا قابط نك اذهىلعو هلا فاضم ناكم ريد-قت ىلع ادعومإ نا

 عامتجاب رشم ناكم ىلعلدب ةنيزلاموبناف ىندملا ثيحنم 6 ةنيزلاموب مدعو ملاق#

 | لوالا ىلع وهاك ةنزلا مو. ناكم كدعوم ناكم لثم رامضايوأ مولا كلذىف هفساكلا
 عمو ردصملا امهبدارملان اق رغاظ وهو 0 وب "”ىرقو٠ةنيزلا مويدعو ؟دعووأ

 ب وبوأ ءاروشاعموبةْسز 10 لقو مهاب تبوفمديو ةزجحو مداعو 1

 مويلا ريمض ه.فناىلع ءاملاو نوءرف 0 ىلع ءاتلاب لعافلا محال ىرقو»

 اال نوعر .ةىمإ ىأو بذكقإلم ىسو» ل !امتمتلاا اهاطعأىت 3 تاتا الام
 كرم“ # رصم ىنعي هانضرأن م انح رخل انتئ> أ نوعرف 50 اس ١

 ا دن الف 0 2 انحرختو كلملا كلن وكف ان رايد ىلع بكن د4 .

 هزواحجنال © هفاذنال ) 9 اناقيمو الجأ برضا ىأ # ادعوم كنيب وانني لعحاف

 كار 55 2 انعقد لا 0 #60 ١ ءامك

02 

 ةمرلان هم ا نودع نا 2 و مصل 0 ع ةدعأ ص يك 2 رثحنن أو!

 و6 7

 11 بنثكل نبأ و ةمرلان هم دعبأ 00 هود

 ىمول (لاق) تايآلا لبق ملو عسينأ 0 هم اذه سيل لاتوتايالب(بذكل
 ل

( 

 عوض 0 ص

 ا " ١ مال_سلا عا ىسو-ع ةمتا 5 تاب هلا ىهوةدوهعمتايآ اعتاب ١

 | َن ةهااناف 1 م ىلع همم فاخ قدح ع هنوك عدنا ىلع ليلدو ريو للعت

 نوكي ا
 ىلعو ناكم لا مع نامزلا |

 دعو مدعو هريدقت ىاثلا ٌ ب 3 . 7 1 ١

 ا نسر ,مااذقا 0 0( الدع ما 00 تناالوزك

 لئاد هبق ( ىسوماي هي )رصم ( انضر أنم انحر ا انتثحأ ( نوءرف ) لاق )قه الوبق (ىأو) تاي" ا

 نس بانل ) سرا

 نافع فاضم ردشو دع ولا ىعع ر ر,ديصم وط ) ادعوم كنبو انني لعمحاف / علو حس لحام 2 بنل كنطضراعل 2

 )1 امتناالونحن)دعوملل فاصولا ىلإ ع مفرلاب هربغو مالا باو و لع ا رد دع وملل (هفلختال) ىف ريضلاو دل

 انني لعدحا عل ل و 1 هطةروس م فاضم ردشالا 1 16 " م زوو 9 كود ناكل نمل ل

 8012 الاادعو كف مو

 دال 0
 ردصملا ةيلع لدن لش وأ

 ىزاح رسكلاب ( ىوس)
 مهريعو ىلعو ورع 01

 ىأاناكمل تعنوهو مضلاب
 وهو كنب و انني افصنم

 هال ارد نم
 لاا ىلا ليتتاولانم

 م دعوم لاق ةيودسم ع

 م 5 7
 وهو ريحو ادتيم (ةنلزلا 1

 مونوأ مهل ناك ديع موب

 ءارو_ثاعموب وا زورينلا 1

 اود ماتا |ىناوإ ١ تيقدالع لطابلا :قزاو 1 هنيعاعاو ماع لكف مهلناكديعموبوأ ز

 كاوملا ناكناو نامزلاب |

 لوالا ل يوأت ىلع ناكملا نع

 رك د.فةلاغال ناكم ىف

 رشح ناو ) ةنيزلا موب

 عضو ىف عمجت ىأ (س انأا

 مال 1ع اًهطع ر>وأ عفر

 تقوىأ(ىصخ) ةنيزلاوأ

 ا كاع هلا خف يب

 (انضرأ انمانحر علا :ةئحأ)

 ) هفلختال ( الحأ ) م عوم )ىسوماي( كني د وانني ١ لع>اف زهءانتكحام لثم (هلثم ر عسب كني 5 "نلف ىسومايكرحتلا) /

 ىسموم ) لاق )نيسلا مشب تئرقناكنيبو 4 «افصنوالدعىأ "ىوس لاشو هذه ريغ ( قوس اناكم تال هزو وأ

 نءادملا و م (سانلا) عمجن(رسم ناو )زوري .نلامويلاش ودك لاشوقو_سلامو» وهو( ةشزلاموب )كلج



 704 راداسصإا (اجاورا)] ا دو د 2 1 مت ا م0 للا ايس يصل اال ل ل لا

 ءأ ها كت 4“ تائالوأ 00 ) ىش ) عملاو دحا ولا هدق ىو“ كاف تباالاهن ىعمردصموه

 : ال لمعي لص انةاز 1 نأ اع هللاؤمعت ٠ نمو مئاهبلل اه اهضعب و سانللا يضع لكشلا و هحئار لاو منوا الاو و مفنلاةفلتع

 اكو ان>رخافىف ريهضلا نم لاح( م ”اةالوعر .اواولك) نيلئاقدلك أىلعر دش الامات ”> اح نع لض م أهقل اعدللا لعح

 الالدل ( تايآل ) ترك ذىذلاىف ( كلذىفذا)ا يّضعب اوفلعتو اهضعب اولك تن نيدعب هاهم عافتنالا ىف نين 10 اينا| فانصأ

 )21 تح شرالا (اهنم) رومالا قاهيلا ىهتن.وأ روظحل ا نءىهنن الالة يمنا هدحاو لوهتءلا ىوذإ(ىهننلا ىلوال)
 كاد تاتلانمن ةاحمفهنفدم بارت هج "9. 1 رح ٠ نم 0 1 رد نياتلا ءزدلا : ةفطن لك 5 لبقو مالا هيلع

 ىهوةيدعال انمخفطالانالوا

 هلوقكمرئاظن ادهىلعو ع رسل ةياتخلا ءايشالا داق عاطمهاب انادباو كرو ةردقلا |

 تاوعسلا قلخ نمأ اهناولا افلتخم تارك 0 ءام ءامسلاعبم لزنا هللانارتملا ظ 0 1 5 1 |
 ف دب ت.مسافانصا “ احاوزا ف ق وناددس هنانتس اف ءام.ءاح 0 "ا رالاو | | ١ > 2 : هع ةيود 9
 ىش# كذكو احاوزال ة هقصو نام # تان نم وف ى مدبب ل نارتقاو اهحاو هدز ل ظ (ىرخا ةرا )ثعباادنع

 م ديمتاهيقو) ضرالا نم

 0 ١ ١
 ةحاولدب ىوتس لما 0 ا ما تال | ننال حنو | تدردكاو ىرخا لح

 رو 3 ا _ 6 3 لاق لاق كلذلف 0 يدعو كا يضعل 7 ا

 اا )او اولك نيلئاق تانبنلافانصا انجح رخناف ىا لوقلا ةداراىلع انحرخاذ ريهض رم || ءابحااوناك اكمهدريو بارتلاب

 ىلوالت اي آل كلذىفنا إف هيفنينذآ فلعلاو لكالاب ركعافتنالالا مدعم وهام ىنعملاو | هللاددعرسشحلا ىلا مهحرخيو
 لف ةيبنعج ف باكتراو لطابلا عابتانع ةيهانلا لوقعلا ىوذل  ىبنلا نمضرالاب قلعام مهيلع

 دس اهفو م كنادبا داوملواو 9 ءانآ لوا ةقلح لصا با رتلاناذ 2 ما اح مهةفا ع

 ' ةتفتملا مكئازحا كلت » ىرخا ةران مكحر : امو 4 ءازحالا داو تءوملاب روبات !داهنو اشارف

 0 ان رمصب # انتايآ ءانيرأدقاو قهارملا حاورالادرو ةقاسلا روصلا ىلع بارتلاب ةطاتزملا | كلاسماهيف مءاىوسواهيلع

 دا رمان ا ىلع دارفالا لومشلوأ عاونالا لومشل ديك أت ه6 اهلك ف اهتعح ءانف ىع 0 اهارإ || اًواش فيك اهنف نوددترتي
 ٍّح تخل ل تبل أ تاع فائضا اهنف تلو“
 | وهاماهنف عفانملاومومطلاوناو ولالا فاتنع ىأ ه« ىتش تابن نملفاذانصأىأ هياحاوزأ ا | 7 0

 ١ 7 :افتالل 11| فاص ا انحرم أ 5 اوعرا واولك 8 باودللو هاماهنم وس 1 ا 5

 1 أ هنم ىذلا مهلصا ىهو يعاض

 | ىوذا ىأ 6 ىهنلا ىلوال تايآل ءركَذ ىذلاىأ ه« كلذىفنا 0 ىلا
 ا ودلواه:هى م64 واوعره

 ْش مدآانقلخ ضرالا ن مى 16ش امن هي ,-اعنوهتلي نيذلامهلبق لوقعلا | رج لال
 ١ 0 27--- و79

 ١ دارتلا نم م ىقادخ# ةفطالاو ه ندبق همق ع نكد ىذلاب ار لا نه ذخأف قلطم كلما ن نا لدقو 0 اكن : |( اثدآ

 1 ايا ]نوعرف ى ا ( هاشر
 2 0 اءران كحر ,كاهنهو )فن ذدلاو توملادنعىأ مديمناهبو 3 ةفطنلا 1 ا 5 0 )0 0

 تايأ مسن ىهو ( ا-<«
 © اهلكاشابأ 5 نوعرف ىنعي#«هانمرأدقلو #8 ىلاعتدل هلوةو# باس او ثعبلل ةمايقلاءوب ىأ 3 5 -

 ب ١ 3 : 2 كولا ً 1 رجلا قافو دللاو اصدلا

 نخ كافل قتومدلاوعداضلاو ,ليش|ودارمحلاو رخل

 ةطاتخاةقرفتملا ,هءازجا

 تافولعو مماوقااهتم ىلا
0 

 اروح ٠

 6 ىف )

 كلذ قنا ) ا_ثعنم ء(مكماعنأ) نوعرتام(اوعراو) نولك اناا زاك )هاو ولاا تان( كراع نم) اناتصا(اعاوزتأ)

 :ةاخ ل 325303 انتا )ضرالا نذ( اًهيم) صانلانملوقعلا ىودلا( ىهتلال 1 ا ًال)اهناول واهنالتخاىف

 جرت ) ضرالانم(اهمو)كربقتلوةب(عديمن) ضرالا فو( اهيفو ) ضرالا نم تارتلاو بارت نممدآومدآ نه
 ' 0ا(اهدكبانتالا ) نوعرفىنعي ( هانيرأدقلو ) ثعبلل توملادعب ىرخ ا ردن روبقلا نم لو

 نم صقونينسااومدلاو عدافضلاو لهلاودارخاوناذوطلاو



 ىلعاإل 008 4 0 اهلعل لاو 5 _- 0 موه كعمل مهلاع 3

 لنولا حوللاف تيثم “ باتكىف ف هنىربخاامالا هتماعاال كلثم درءانإلعاو هلال
 لضبال هه .دؤيو هب كلاب هديقو ملاعلا هوس اا 00 هنكفل ذاثع نوكينا

 ىلعالدهلاٌؤ_س نوكنإ زوو تاذلاب ا ع نالاعامهو كلاب رح

 دنا صاوخ 0 ١و رو_صلاب اهضاءبا هصيضخو وي يلك ءايشالاب ىلاعت هللأّةر

 مهدملاكنا نورقلاو انيهئاشو و ءايدشالا" ل !_.صاقت هلع قىدشعت كلذ

 طم أح

 مهلاوحاو مهئازحابو ,مدطع طاح فيك مهفار طا دعاس 2 مده داع 2 م

 0 الو لضال هدنع تدئمهناو هلك اله طع ىل 1 3 هلع نا باول ىنمم ن نوك

 0 2 8 ٠.١ 7 ع 1 ع

 بوصعتموا فودح رب_ت>وا ىبرل ةفص عوق 8 اد اهم ضرالا يلج ىلا

 نوقالاو هب ىمب# ردصموهو امن وده دهملاكىا ادهم نوت أرقو ٠ سلا
1 0” 23 8 . 4 

 لءحو#© اليسارمف كلا كلو الد دهم ع-جوا شارفغلاك د_هعام - اوهو اداه

 ةينغلا فا نعدي لدع 7 هناتح رخاف 3 ارطم 7 3 ءاوسلا بم ل ِك اين

 لاكىلع ةلالدلا ند هيقام روهظ ىلع ارش ذب ىلا هللا مالك ةياك 4 لاك ىلع م اك 0 د ىل ْ

 ىهو ةكمرلا سرفلاو ةقانلا و ءارملا لدحرلا ةحوز لمح ىندي ليقو غنا

 نوعرف ىنمي (لاقإ# تالا ركذلاىنأي فنكدمهلا ىده مث نانالا راخلاو ةرجت
 مون موق لثم ةيلاذنا مالاو ةيضاملا نورةلالاح اذ أ # ىلوالا نورقاالإب اف

 ه6 لاق# ىلوالا نورقلا لاب ا نوعرف لاق دئنيْخ ةيلاخلا مثالا عراص» مهفوخ نيحلا|

 در اعا ليقو ا ىزاحي هللادنع ةظوفم مهلاعا ىلا 0 ءولظ ىسوع للا
 نوعرف كاله دعب تازئ اهنا ةاروتلا نال كلذ للعب مل هلال ىلاعت هتلاىلا كلذ إعىسو

 ليقو ”ىطخمال ىلا «ىبر لضيال ف ظوفحلا حوللا ىندي باتكىف و هموقو
 ىتح مهلاعانم ناكام ىشال ليقو ركذتيف ىا «# ىدلالو 96 ”ىش هنع بع

 مكل كلس 4 كلاهدهم لبقو اشارفىأ#/اداهم ضرالا ركل لءح ىذلا قاب ميزا

 ءاملإ كلذ ىةن 1 كاعتدللا نقم ىءومن ص 0 رطملا

 , هلع تحد 0ك انسنلاو ديلادتس إف هناكم ىف ملا م لالضلاو 3 ئدش

0 

 ١ اوغلبتل ضراىلا ضرانم اهنوكلست ىراربلاو ةيدوإلاو لابجلا نيب اليسابف“ ١١

 ١ سوما كلذ نوعءرف لاق ايو كلا 1و نانوالا دبعت تناك اهناف دوم داع

1 

 أ هي ءامءاعسلا نم لزن أ وفاه وكل [ياهسواكر طمكلح ال ضرالا ىف لدا ىأ 4 الب

 بوي 5 0 -

 نورقلا لاح [غ و 5
 حوللاف هلنادنع وتم ا

 ىأ(ىب رلضيال) لنوفحما
 تالضلاَه ايش ”ىطال

 500 دع 2 |(
 هناكم ةهناطد-ا ذأ ىقلا

 َّق ”ىطخالا ع 5 هلدتم ف ! -

 ان مالا
 مماقعو ممباوث (ىشالو) 1

 هرك ديف لعام ىسشنال لبقو ٍ

 ةكئالملا رسلنكل و تانكلا

 قفاون قلخلا لومعم نا

 عروس (ىذلا) ةم وأدم 1

 ادق رخو إ قرا ةذص

 جدملا لعبوصنمهوا ع

 ؟ديعوتبالا كل لَح)

 ايه واداهم ره ريعو ا ا

 ُة

: 
3 
1 
3 
3 
2 

 ا

 كلا لج ىا (كسو)
 لزناو) اًقرط 0 اهيف

 ارط» ىتا ( ءامءاعسلا نم أ
 مالكلا لقنءاملاب( هئانحرر خاذ 35
 ملكتملا لفل ىلا ةيمغلا ع ا

0 1 

 قو نانتفالل عاطملا |
 8ع

 ىلاعت هللا ريخام ” فاق

 ( لاق )عاماو فكرتقلاو 1

 حرم و طيس ال قاتعل ١
1 

 ا

 نورقلالاباق )سو نوعرف |
 نورقلا ربح اف ( ىلوالا

 حوللاىمي ( تاذتكىف )بوتكم (ى زطيعإ اي ا اهإ م (اهلع) ( مي تاغ كلو و6 2 .(لاقالاو له كا

 اشرف(ادهم ضرالا كل لج ىذلا) وقعا ةيالوزه سى هس هباع بهديالو ”ئط#عال(ىبرلضيال) ل :

 رطملابانتب اف( هنانج رخاذ)ا رطم (ءامءامسلا نملزت أو )امف نوئمحتو نوبهذتاةرط(اليس) ضرالاف (اهيف مكل) لءج(كل



 9 6 ١ ااا ردو 1 رالادلخلان . 5 راها هدهوءاعداام قدص ىللعةحح (كير نه 55 1 كانئحدق)قاشملا
 ظ

 0 اد 000 رف لاقف ىآلاب * 2 هو اهنسبالا تيننالا ةلاسرلا ىوعدنال ل.صفتلاو

 000 ساوزمانم 4 7 نابل ١ 0 !اءزلا ) (ىدهلا عبتانمىلعمالسلاو)

 ةدحلاذن زخمهن 'مذإاةكتالملا

 ىجوادقانا )نشل

 امتدلا ف( باذعلا نأ اننلا
 ( بذكن هلع ) ىقعلاو

 ( كامو ) لدسرلاب

 ىهو ناع الان ع ض ىعا

 لجمال نآ 00 رأ

 ىكلاهنمتتامل ةررقم ةلج 00 لاتجد 0 جردتا ا

 اان تارا نال قابل ةئقا لكو دب الا: تح واع اوتةلاسرلا ىوعد نم قباسلا

 ةيابتئاف ةنبب كتجدق هلوق كلذكو اهددعتو ةحل|ةدحو للا ةراشالاال اهناغرب
 | وتكتاللامالسر كىدهلاعنإ نم ىلع ماللاو8نيبم ”ىعب كتتحولوأ لاق

 يذك ذك نهىلع باذعلانا انيلاجوادق انا ل مها نيرادلاىف ةمالسلاوا نيدتهملا ىلع

 1 عرصلاو , طارت لالاو لسر هل ني ذكملا ل !ع نيكرسثملا ب اذع نا ه#ىلونو

 كر نفذ لاق ف ويلا مق اولابو عجنأو م ماسعالالواىف ديدهتلان ال هبف دكوتاو

 ]ناد هلع لاك 0 لدا تايشاإم هلالاقولا ١ أ ا نيم 0 00
 7 5 : 5 1 - 0 ردح و

 : : ا ىذب ىث سنجلا ءارو سيلو 01| )ةالصل هلع ىبوم صخو نيثثالا بطاخ اعاوتلاحعال هلعف ىثب سااذا أ ءم 0.
 ةحاصق هيحالو ةهنر هلنا فرع هنالوأ ةهعباو هريزو نورهو لصالا هنالءادتلاب هالاقو ةلاسرلاايدأو دانا

 0 ند لاق) در أح |

 ىدان مث 0 (ىس وماي

 ' داكيالو نيهموه ىذلااذه نم ريخلانا مأ هلوق هيلعلدبو همحمني نا داراف
 باطي ىذلا هلكشو هتروص# هقاخ ول عاونالا نه ”ىش لكى طعاىذلاانر لاق * ١

 قاشلا لوءفملامدقوه.نوقفتربوديلا نوجاتحي ”ىش لكهتقيلخ ىطعاوأهلنكمملا
 ا -"ىرقو» احوز ةروصلاو قالاىف هريظن ناودح لكى طعا ليقو هنامسدوصقملا 0 ةوبتلاق لصالا

 و ح لكى طعا ىا انوذ< ىناثلا لوءفملا نوكف ذو 3غ ىلع فاضملاوا هللا فاضإلا أ ىطعا ىذلا اسر لاق) هعبات

 ١ لوأدتل+ (ةقلخ نقلا كو هتلاقي ىلا هءلصوتب فيكو ىطعااع قفترب فيك هف عمت ه# ىده مث قه دل صتلام |
 تادو> > وملا نع هنارعاو هراتضتحال ةعال لا ةياغ ُّى باوحوهو اهيطوا اراشخا ا

 1 0 ةتاوع قالطالا ىلع متنملا تاذلاب رداقلا ىفغلان | ىلع ةهتلالدو اهنا سح ىلع اهرساب

 ىذلا تم . كلذلو هلاعفاو هناقصو هناذدح ىف هلع م م هيلارقتفم هادعام عج ناو

 عا م
 ىطعا ئا ىطعأ ىلوعفم

 نوكاح ىش لك هتقدح

 ا انسضاثو) هبنوقش ريو هيلا

 هنروص * .ث لكى طعأ أ ىأ

 ةعفتملا قباطي ىذلاهلكشو

 نيعلا ىطعأ ام هيةطونملا ٍِع كَ
 راصبالا قباطت ىتااذئمهلا

 قفاونىذلالكشلانذالاو

 رهامو "رنا 6 كبرزم ةيآآب كانتجدق 8 كلذريغو نادلاولا لتق ع.روممتلا
 3 .ناهربو ةزمت دلانثح دق ءانعم ليقو سملا عامشك عاعش اهلءدن ىسوه جإ رخأف |

 ادله دازملاب 0 ئدهلا عن !نمىلع مالس لاو 6 ةلاسرلا نه هانيعداام ىلعانقدص

 بدكم ىلع نادعلانأان اا جوأدقانا 00 رس نم باذعاانم سمانعم اعالبةيمعلا

 0 4لا لف هنع ضرعأو هن 1 هللابذهي اهاىأ © ىلوتو

 2ث لك ىطعا ىذلااننر لاق امكلسرا ىذأ !!امكهلا ٠ نك ىأ « ىسوماي امكبر نذ#

 3 0-5 لبقو هبزوةشربو هلا نوداتحم 3 لك ىأ “ ىد_ه مث م هقلخ

 كل لجرلاو شطبلل ديلا 1 “ىش لكى طعا لدقؤ ءادهو هحالص

 كملاو نع هدقاتم ىلا ا 0 ل 6-2 نيا قطتلل ناضالاو

 ةطونملا ةمؤزملل َىب اطم اهنم

 ادد هقلتس ريصن ارقو اب
 ىأهبلا فاضملاوأقاضمأ

2 

 0. إو 2 ا 0 ةشدعملل ىطعأ اع قفترب : نت 2 ( ءدر 7 ءالتغ قواتع وش 015 زك

 «ىلع مالسلاو) نوءرف هتلااهارأ يآ لوأ وهو دلابىنء( كيرنم ) ةمالعب(ةيابكانتحدق ) رارحا ممنالءاسنلا

 أد نف ) نوعرف(لاق) ناعالانء(ىلونو)ديحوتلإ (بذكنم ىلع) متادلا (باذءا نأ نيلا جو أد قانا) ديحوتلا(ىدهلا
 الامع امث(ىده مث)ةحنل اءاشنل وانانارامحلل و ةقانريعبلاواناسن اناسنالا هلكف(ةقلخ ىف لك ىطع أ ىذلاانير لاق 0



 عم رك دب هلعل لاق اعاو ةكلهلا ىلا هراكنا هرهغف نافصت ايكسمالا ن

 كلم روس م ا در كدت هلع --1 ١و9 لمح ها ل لقوةرذعملا عطق و

 داهتحالاىف اىهيلعة ماما و امهلاسراىف ةداقلاو فلكتم سي آلاو دهتم حال
 نم كلذ فيعاضتىف ثدحام راهظاو ةرذعملا 3 و ةجحخلامازلا نمؤيال هناب لع

 نا «انيلع طرغنا فاخئاننا انير الات 9 ىشن مهوتبنا نم لقاالف ردنا

 هنمو مدقت اذا طرف نم ةز#ماراهظاو : 1 ١ ربصيالو ةبوقعلاب انيلع لل

 م طرش 'ىرقو«ليخاق هدي طرق سرفو طرا

 م لءاح هلمحم نا فان

 انايفط دادزب نا © ىغاطي ناوأ 9 ةيذالاىف طارفالا نم طرشو باقعلاب ةاحاعلا

 0 ار بدحوبو امكن هرش فرصبإام اكن لكف ثدحاف لعءفو لوق ن 1

 نامسالا سم قعتو ماعزو د اعف مها واروك ذنواتق ديل و لي اى 00 منو مدخلا 4

 نوع 0 !| فرص وهل قو درا عنف ةءالوسراننلا تلجزرإالوأ انيراولاقل هلبقنم

 لءاليقو ةب وبرلا ىعدا

 لوش ننَح كقفر فيكف هاالاانا لوشن ءكقفر اذ ىهلا لاقو يحن و هب .آلااتملالر وك

 ىرأودببجأف اءامد معسا سابع نبالاق « ىراو مما امكعم ىننا اناختال ظ ىلامتدتل
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 رعلاىف فودقملاو ماخنلا . 0 3

 ١ ناو لحاسشلا ل قلملاو

 5 ١ نكل توباتلاوه ناك

 تواتلا فوح ىف ىسوم

 تواتلا ىف تاه>ابناىور

 هيف هتةطوف اح واح انطق

 ناكو ملا ىفهنقل مث هنريقو

 نوعرفن انني لاذع ل

 سااحوه اممديق ربك رب

 ةيسآ عم ةكر 9

 جرخ ادب ضاؤ تو اتاياذا

 سانلا محأ يصب اذاف متفق

 ارح نوعرف هيحافاهحو

 تقأ أ و)هلوق كلذفاديدش
 ىنم قلعت( ىنمة بم كيلع
 نمو كتيب | ىبا ىنعي تدقلاب

 بوإقلا هتحا هللإ هحا

 لاق هحأالا 1 هآ راق

 ىسوم ىبع ىف ناك ةداتق

 هبح أ الادح أ هآ رامةحالم

 ىلع فوطوم ( عنصتلو ١
 لا رمت ىنمي © ميلاف هيفذقان له توباتلا ىف هيلعجانأ اهانمهلأىأ « توباتلاف |

 ىنعي 6 هلودعو ىلودع هْذخُأي ف رحملا ”ىطاشىنمي هك لحاسلاب ميلاهقليلف : تنقلاو هريدش كفوَدَح
 وقشو ةسار تربو 00 تءضطوو انطق ف تاعحو نوتات 6

 تام ةكربلا ىلع سلاح نوع نوعر ,ةرادؤ كر م ذه عرش ناكو للا

 قو هو> رخاذ هحارخاب قىر 00 ,الغلا صضاؤءاملا كن 8 توااتنوه اذاةسآ

 هلو بعاةبم كيلع
 ىبرتل ىأ ( قيع ىلع )
 عنص نه هاصأو ىف ئأرع

 مايقلا نسح اى اس رفلا

 | كيعاسم انا ىنعي هيلع
 1 كلامتنمل فيفدخلا نوءرفءآر 5 اهحوسانلا عبصأ نم يلعب اذاندشلا

 ”لا هيحو هبحأ سابع نالق #* ىنمةبحم كيلع تنقلأو © ىلاهتدلوق كلذف

 03538 جصملاو ىسوم ىنبعوف تناك ةح يح ل ل ظ هب تعا ذا 0 هلا * ىنيع ىلع عنصتاو ف معو كلا دح) الا دك اياك > ا

 | اذ هلا ا ارب كنقا كنتعارم اناو كيلا نسحو ىنرتل

 ,رظنو 0 0 وباتلا حر طاف (مب 1قدقذةاف)ىددبلا ربلات 555 رطا 5 واتلاف
 وسو انة بعشي تيقلأو)لتقلا(هلودعو ) نوع 0 1 : 2 هعفرت 0

 اا -



 ل كلا 00 0 اا ىهو 0 5 5 5 رومأف

 امهلوأ ىلع مهمتي مدقوءالوعفم نورهواي زوو رخآ ناساتم ل ءاو ل ( لح اها ,نول ناد سا 0 نوره

 ل : .: ا 157 كأو)ةوقاا رزالا لوو 4 هط ةروس ) ىرهظهسوق ع4 1١56 زيمح (عرذأ ام ةرازولا 21

 05ه !(ىزخاف ] - 0 00 د ميم 121
 ددشاوةلاسرلاو ةودلاق

 سفنلا ةياكح ىلعهكرشاو |
 نوقاللاو باوحلا ىلعىءاش 1

 لاؤسلاو ءاعدلاىللع | 5 1 :
 54 0 0 | لقثلا لمح هنال رووا رزولا قاقتشاو هب ىنتفلك ام ىلع ىنيعي 4 ىخا

 رسو كال صن :

 دارك اويثك) اهي |

 املاع(اريصباشن تنككنا) | 4 5 2
 اقل . ام 2 و ِ ذل 0 هلوقك نيربن ىلو ىلعا نماربزوو اريزوالنا_بطءنورهواريزو ىلو /ءاحوأ ةل

 د10[ د لاق) تح

 هئمو هروهاىق هلا ا طيوسأرب مدتعي ريهآلا 3 اكناوهو ززوانن ءراقأ

 سلخلاو ريشعلاك لعافم ىءع لدعف ةوقلا قمع رزالا نم ريزا هل-صا لقو َ راو.

 هيةيانعالام هتان مدق نورهو اريزو لءدحا الوءغمو رزاومق اماقكاو او دم

 هيددشا 9 ءريخ ًاذكموأ نوره ه نم لدب هوجولا ىلع خاو دحا اونكذلا
 | 8 نع مذا طفلي صاعنبا امهأر ةودسالالغا لع # ىسعاىف هكرشاو قر

 ىدؤيو تابغرلا مم نواعتلا ناذ## اريثك كرك ذنو اريثك كدعسن ىك ب الا باو:

 كار لا ان صيام : وامتلاناو انلاو>اب املاع # اريصبام تنكشلنا ف ءديازتوريذلا رث

 هدا كول 0 كلؤ_سم ىأ # ىسوماي 86-0 تينوادلاق لف هب ىنتيعاايف لولا نور
 (يمدقلو) 2 ( ةم كيلع ا_تمدقلو ف لوك أملاو اد ىدع لكالاو ريخلاك لوعفم ع

 ةرك ( ةرمكيلعإ) انمعنأ ظ وأمانمف وأ ماهلاب # كمامىلا انيحواذا 8# رخآ تقوىفكرلع انرعنا ىأ * ى ظ

 اضع لق 2 الامو# ىحوبام ولف مسج ىللا ىجوااك ةوبنلا هدو ىلعال كالموأ ابقو ف ناد ل
 انيح وأذا ١ اهرلف ] هنف لقانا # هدما مهالا طرفو دناش ملظعا هءلدالو ونا ىجش اعوأ ىجحاولاب"

 اماهلا ( ىحوبام كمأ ىلا || ضعن ضعب كنعلمتحيو كك رزاوبنمريزولاواريهظو انعم ىأ « لهأنم اردو
 ْ لجأ وناس عصفأ وسوم ن ا 1 :ورهناكو# أن وره ه8 لاف وهن «نيب مث كا 1

 | ىرهظدب وق ى 1« ىرز أ هنددشأ# دمج ىنآأمدآ ىسوهناكو نوللا ضس ناك 1
 ىجوبامرسف مئاننا فرظ ١ كلو صنى أ« اريدك كهسن ىو ةلاسرلا غيلبتو# ةوبنلارماىفىأ « ىرحأ ف دكرشأ :

 هنقلا ( هيفدقانا ) هلوش | انثنك ك كنا فه كمعن ليج نمانتتا وأاع كيلع نا وكدم ىأ# اريثكةلرك ذن وو اديث
 ىللعجاو )ىالك اوهتش ؟ عيج تيطعأ ىأ# ىسوماي كلؤس تيتو أ دق 9» ىلاعتهتلا# لاق طايلعا ري ىأ «اديس
 | ىلاعتهلوشب ةنملا كلت نيب مث * ءرا| ذه لق ىأ ©« ىرخ أ ةيمكيلعاننم دقلو 8 هتلأسا

 ع مأن ائيعم اريز و ا

 1 ا 5 ع .ةذقا نأو» لاقفديلعدم#ث ددعو ماهلالا كلذ رسسف مثمهلب .امىأ # ىجوبامكمأ اىلاانحو اذا

 ترطعأ ( ىموماي كلؤس
 ةيلطلا لاول كلوش |

 ناكو تدلو نيدامانموأ

 ذاو كلاثما لتش نوعرف

1 

 ا روره ا

 باقلاب( كرك ذنواريثك ) كللصن( كمعسن ى ) نوعرف ىلا ئااشر غيل ىف (ىرعأى ف )براي( هكرشأو )1 "
 ءردصم هللا رشف ( ىوماب )تلأسلم (كلؤس) تيطعأ (تيتوأدق) هدقل(لاق)الا«(اديسبانب تنك اهنك) نأ ١
 (ىح وبام)كمأانمهل أ(كمأ ىلاان.ح وأذا) هذ هذهريغأى نس م كا عانتمدقلو )ننعم هل ن رورهلء>وهناسل طس 0

 هيفذقانأ) مهلي



 0 زاتاسلاو 0 للمس دعشأو (( ىرددص ىلا جرم كار ناكإ و جل و رص ىلا حجاج امصع اح تعط كنا
 | غيلبتن دب ىتسماام ىلع هه 1١45 7-1 لهسو ء( ىسعا (رسدعسداسلازب ا ١ لرش هدنحو 'نوعرف

 3 3 ىردص ل حرشاو نوءرف

 هللا سعاامل هك ىرحا ىل سوو ىردص ىل-رمثا برلاق 0 ريكححاو ىصع |
 3 - ع 5 2 ردص ع |نم 5

 دحاولا ىعمللر بر 5 هيل ىل- ريو او هنايعأ 0 4 2 هو هردص جرم ٍ 00 و ميك كم [- 119 هنا ماذلت جسق د ثنا هلا ١ أخ

 الاجدالا  قيرط نلف ا هع

 حرشالوةءهنال ليصفتلاو

 هلع نا مع 6 رس ف ْل

 1 اهنا ةدئافو عناوملا عادو با. هول ع ادحابدا اعءسحعالا للعسو 4 اء ل 5 1.1 قاتلاو

 ل2 ةءىلا-او وع ةغاامسو ادك انرمألا او رددلار زن هعف 1 8 الوأ 8م حورمشملا |

 اح دارج ند ةتردناساق ناكوغيابلا ن 0 غيابتلا ن سدح اعاف 58 ىلوق اوهقش فاشل

 ك تاأقق هلق ساو بضخغاهفتنو هجد د دحاف امون هلع 0 كالذو هاف عفر مارسيم و اح ورمشم

 ندصلار كحد ماج.الا

 مقا ) لاخلا ل
 ناكو ( ىناسا نم ةدقع )

 ىلا ةرمحلل ةكر هالك

 ودق اهعضوو ةرحاذ داو هيد لي ارمؤ>اؤتوتالاو را نيبقرشال ىصا

 57 شل اهحااعو نوعر 0 اا هدد تو رتدا ىللقو كلذإ ناك هدب شد

 فاتخاو هنع تزع دقوىد ربا لا ١ لو ىنوعدت بر ىا ىلالاق هاعد

 ىلاعت هللالات بهولاق ىلوالا هر 5 ناكف | اعو.:هناكو زبكتو ةيهاالا ىعدادنال ا
 ءامص قب هداسا ىلع اهعضو

 00000 00 لادا و ىياشاو ىلادرب قاطناو قيعو فاو ىتالكمجا ١ ةلزخا ىو نا كلذو
 , فيعط قاخ ىلا كعب قدما ولاا 0 2 ف اطلس ا كسبلأ ىباو ا ةملعا ةمطلو نودع ٍإ

 - ها 2 8 35 5 2 اح 5 أ

 ةح”االوا ىز»ب مقأىناو ىتيوبرركتأو وحدسح ىتدىركمنمأو ىت# رطب ىتاخ |
 ا

 هلتق دارافهرغصىفةددش

 هناكلااابسا ةسسلآ تاق

 0 تاع لس ريغص

 كش 2 فوزا تعط
 ىدل اممءهضوو تيقاوب

 ءأن , رتخيال انماالوق هللقو يس 0ك د انعىل | ةعداو ققااسسر ةغاق ىيعنم

 تود 1 هللاقو ك١ 0[ حل تكسفلاق لا نغفل .الو ىدي هتيصأن نأف ايندلا

 د لاقى دلل 0 3 ىردصا حرشابر 0 ىسوم ىجعي لاق ٍ كير

 وش دش اددشاؤوخ نوعءر 0 فاناك ىسود هنا كلذو كريغفاخأال ىت>درب ا تقاوبلا دا_صقف ىسوم

 ناكلا ىل اهدي كلملالاماف

 نك اهعضوق ةرج عفرف

 راضون دال ل

 هدينأ ىورواهنم ةنكل
 نوعرف ده>او تقرتدا

 هاعداملو ًاريت [ةاهحالعق
 لاق ىن وعدن برىأ ىلا لاق

 تدارس ةمهلحو نوعرف ةمواقمن ه فلك اع . قيضي ناكف هدونح : كو ٠

 ا كلذ !ءاذاوىلاعت هتلانذإبالا هترضم ىلعردقنال ادحأنا ادي ىتح قعلا هبلق 0

 3 عام 1 له 6 ىرصأ ىلرسسيو #9 هدونحةرثكو هتكوش ةدشو 00
 رخ 2 ناك ىسوهنا كلذو © ىناسان ١ نه ةدّقع لاحاو  نوعرف ىلاةلاسرلا غ خيلبت

 : 1[: أمال نوعرفلاقف تحل 0-1 نوءرف مطلف هرغ»ىف 500 نوعءرف 9

 .طفال ىسوممأنا ليقو لقعبال يسدناةيسآهلتلا ةف هلتش نأ دارأو ىودعاذع:نا |
 دقو ىدب ًأربأ ىذلا ىلا

 ةفصىاسل نهواهنعت زب
 ل
 هةدقع لقد اك ةدقعل

 ١1 ىدب نيب بمايوهاسنيبفادإو ءادذكتاو لاير نهار ,حوم رخف 1 نوعر»و ةىلا هيدر

 6 ةنمريطتو نوعرف بضغق نوعرتةمار هناب سعف هعقر رذابيضق هدسو نوءرف

 ا نتعطب تءاحن تئع نا هن رج ىلآءعيال ىصدنا كلملاابأ 5 ةمسا تلاقف هلق || ن
 رعشيا ذهو ىباسل دقع

 أ هنا

 رهرثك ًاواهلامكب ةدقعلا لزتمل 0 -
 هيقثراصو هناسل قرت>اؤ هشىف اهعضوف ةرجدخاف را ىلع اهعضوف ىسع ومد 1 4 5

 | وهقش) أهعيج ب ذىلع

 لاكش را خابت دنع (ىلوق

 ليربح دخاو ركبنا دارا ىءروه ىدد ليد اميهطوف رهوح رخ' ًالاؤفورج ا

 - . : م - 58
 لف اومهش 31 ةذعملا للحا ءأ هم ىل ةاوهقش ف

 -ِ دك 2

 ١ 5 غلبت ع نوه 0 هفاخأال جلا قلت نأ( ىردص ىلح رشا بر لاق 11 ذكو ريكتو

 98 : كل (ىوقاوهقشب)ناسل نمةترطسبأ(ىاسل نمةدقت لاجاو) نوع رف يب اةلاسرلا



 نم ةلعف لصالا فىه ردكم وتنال زب غناسنالا ْ

2 

 اهبز و ريسلان م ةلمتىهو ةمدقتملا اهنلاحو اهتئمه 6 ىلوالا اهتريس اهديعتسال

 هيلا داعىنهع هداعزم لوقنم دعانا ىلعوأ ضفاخلا 5 ' ىلع ا ماصتاو ةئيهلاو ةقرط

 اهياهذدعب اصعلا ديمدس ىأ اهلمف ريد لفو اعهر طق قف ءاهديعتس أ فرالا لعو

 ةكسعلا كراتطاكاذ هنر ردها لاقامل لق لبق هعفتن تكلا اهب عفتنتف ىلوالا أسري

 تحن كين> ىلا * كحاند ىلاكدب ممذاو »اع ام.4ب دخاو اهفىف هد لخدا ىنَ

 انهم رئاطلا ىحانج نه ةرامتسا ركسلا خانك ناحانح نيتبح انلكل لاش 0
 ند م ءوسربع نم ما 0 اهناك# ءاضم ح 3 م و ناريطا ادنع امهحنت هنآل كلذ

 + كيرالو# كنودوأ ذخ رامشإ

 ندو كررت لوعفموأ'اننانأ ةكع ىركلاو كنزل كلذ انلعفوأ اهبانللد ىأ ةصقلاوأ

 هللالاقالفدوسب اهلاخدق فوصل دم سوم لكن اك لبقو تنك سل

 ا لاق تقاح .فعط ند كفدعلم مك لاق اش كَ ىعت ةغردللا تناكأ

 نبالاق ضربلا ىنمعانهخ ءوسسلاو بيعا ريغ نم نأ ه# ءودسريغنم 3 ةقرشم ةرينا
 6 ىرخأأ ةيآ 92 رمقلاو سمثثلا ءوضكر اهنلاو لبللاب ”ىضِب عطاسرون هديل ناك سابع
 سابع نبالاق هي ىربكلا انتايآ نم كءرنل #9 اصءعااىوس كقدص ىلع ىرخأ ةلالدىأ

 زؤاحىأ# ىنطدنا نوعرف ىلابعذا لدنو علو هه 52١-1 ديتناك

 | 6ىفط دناإإل ةداسلا ىلادعداو نيتنآلا نيتاهب 46 نوعرفىلا بهذاإ# اهنم لاح انت

 ١ هفناةنينأيط نم غلب فتالهير هل لاقامل لبقوةبحلا نم مدآ قلام فرعا فون
 ا ىلا ىأ# ىلوالا ات ريساه دمعت سول اهرب الا اهفىف هديل خد ناهنعف وخلا تاكا

 ا [هفشكف هدد 2 نأ 0 هر رع هدد ىلع ةعردملا فرطفا ًاهدخلا أ ىلاعت

 أ ردا اع هللا سعأول تال 1 كلم هللاق ءدن ىلع ةع ردملاك فال دنأ مهضعإ 1

 | ناك ىذلاعضوملا ف ١ مةيعش ىف 00 اضع نحا داق ةيحلا قا 0 هد

 | ةيلآلا نه هاطعاام .ئسوم ىلا ا لاقت هللا دارأ نواس لا اذااهعضي

 ١ ىلاءتهاوق ## نوعرف دنع عا اذا اعهنم عز رش الئاو قوام اهيلع رد القا

 ١ «ءاضم جرو كدضعتحن لبقو كطبا ىلا 5 4 ك-انجولا كدي رعضاو + ىلاعت

 لكلاىل !| | انوعبم ناك 5 نأ أمم ر كل 0 ضصخابخاوا ذرعا ناسيا ودل

 كل 0 6 5 2 531 3 ل 0 ريس ) اهد ا ذخأو اهفىف ديل ١

 ىسوم كلذىراو لا انشا ا قىأىلوالاّمَسَر رط ىلا د ل عسب ىئ افرظاا لك

 لاف را ىلع / 5 ةروس ١ ذي مش نوعرف 1 اذا م دنع ةيحح تر اها اذااهنمعزشالثل ةيطاخل

 (كحانج ىلا كد ماو)

 ودضعلا تع كح للا

 11 ناشنالا اهاشح
 احانح هئم راعتسملا لصالاو

 هلال نحت يعرب اطلأ
 3ع مين امهمح

 انهلخد | ىدملاو نا رطلا
 (ءاضم جر )كدضعتح ١

 2 ةلعوفللو هقاحث عابطلاو دو ةروعاان ع ةءوسااب كاك صولا ع هلى متو ةباا
 ا 0

 ْ لوعقموًااهريعح 0 نموأ ءاضسك جرت ريع نم ملاح ىهو ها _-- #ىرخا آو

 | 5 الادلع لداعوأ رعشالااذبب قاعتم 6# ىربكلااننايآ ن 7

 سمشلا عامتشك | عاع_ثاهل

 (ءوسريغنم) رصبلا ىثغي

 كيوبنل )ئى رخأةيآ )صرب

 ام نالاح ةيآو ءاضم

 ءاضيةلص ءودس ربع نمو

 ري عزم تضيبا كلوقك

 سالب نإ ناحل ءوس
 فود لعش
 انتايآ نم كيرنل ) مالا

 كن أ ( ىركلا

 هبقاعتي

 اصعلاب اق دعباضيا ديلا

 نيتي آلا نيتابكيرنل ةيح
 ىربكلا اننالآ ضعب

 ا كررتوأ ا ىمظعلا
 او اننا نم ىركلا

 انتايآ نم كب رتل كلذانلعف

 اي تاير

 دخ قواح ( ىثط هنا
 ةسونرلاىوعدىلاةيدويعلا

 كانغ نإ[ 21 الملو
 كوزرعأو عاطل ةىلا
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 لول 12 تلاطف اهالدأ رثبلانم ءاقتسالا دارأ اذاو رُمتو قروتو ةرحمتلا كلت نصغ

 هلرهظ اذاو جارسلاك ل !دللاب ىضت تناكو يق دب ىحت ولدك اهاتهش تراصو ىلا
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 ىلع اهحرطف ىأ ه4 اهاقلاذ 8 اهضفرا لوقت هنأ ىسوه نظ بهو لاق اهحرطاو ظ
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 ءاحرلا ىلع امهيف سحالا ىنب ايقرتم امهلوصح ناكاملو مهيأ نءرام لك امااةلثام رارب

 لاقيت كيرلا ناكملا ندا 7 اهملع نوفرسثم اهلها نا رانلا لع ا
 اراندحو رانلاىا هي اهانأ 8 هنم برش ناكع قوصل هنأ ديزب ترمىف هيوببسا

 ورعوبا وريثك نءادحمف ## كرر انا ىناىسوماي ىدون## ءارضخ ةرحش ىف دق

 ءاضعالاعيمجو تاهجلا عبج نم هعمسا ىناب هللامالك هنا تفرعانا لاقف ناطيشلام 5

 كلذ لثع مث ايناحور ايقلتدمالكه ير نه قتلت مالسلاو ةالصلاهيلع هناىلا ةراشا وهو ١
 ةهجو وضعب صاصتخا ريغ نه هبشقتناف كرتشملا سحلاىلا لقتناف هندبل مالكلا

 نيفاح فاسلا فاط كلذاو بداو عضاوت ةوف1لا نال كلذبءسما «كيلعن علخافو# |

 نم كياق غرف هانمم ليقو غوبدم ريغ راج دلح نم اتناك امهناذ هيلعن ةسايها لبقو

 هماهانأ الف © قيرطلا لع ناد. نم رانل ادنع نحأىأ ه6 ىده راك دجأوأ ف

 دقتت ءاضي ران اهب تفاطا اهلقس لل[ اهذاعأ نم ءارض هرعت ىلا رانلاى نأ ىأ

 ٌزانلا ءْو زريقت ةزيهشلا ةريضحلالو ةرقتلا ةرضخ ريغي راثلا ءوضاقاف نوك 1 ًاوضاك

 ليقو قيلعا| نم تناكل قو 26 وعلا نه تناك لبقو ءارسش+ ةر ةرعشلا تناك لبق |

 كر عدلا نكي مل ريسفتلا لهأ لاقو سابع نبا ن نع كلذ ىور بانعلا نم ةرحش تناك 0

 اران هيسح مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوه نال رانلا ظفلب ركذ ارون ناكلباران ىسوه.

 رانلا ىه ليقو ىلاعتو هناحم برلا رون ند وه سابع نبا لاق |

 الانع عرمشالا ىموف نأ نع ىورام هيلع لدي ىلاعتو كرات ترا ا

 تكلهال اهفشكول راناا هءاع لاق مك هيلع هللا | 0

 ةرمشلا دصقو سباءلا شيشحلا نم 1 د ىسوم نأ لبق سم هجرخأ هقلح نم ١

 ىدحا ئطو اهسسعب ع!

 ىلص ى

 ةريهشلا نم ىدو بهو لاق 6كبرانأ ىلا ىسوماي ىدوتلل كلذ دنمف ةنيكسلا هيلع | ا

 كناكمىرأالو و كنوص معسا ىنا لاقف هاعدنم ىردامو اءيرسس باحاف ىسودهاي ليقف |[

 كلذ نا مف كنم كيلا برقأو ,كفلخو كم امأو كثمو كقوذ انأ لاقف كن نإ |

 هنم ةحراح لكنا ىتح ةبازحلا لك هعمس هنا لبقو هن ن شاف ىلاعت هللال 1

 اعوفعدوعسه نبانع ىورام هيف بسلا ناك ه6 كيلعن عا اخاف اوت وقو # انذا تناك | |

 ١ ا ء( ىده) راثلاذنع(ر ,انلالعدحأو وأ )ءات دلل نمد ُ 1 |

  7نم ءالعن تناكو (كيلعن علخاف كد نانا وضاع

 ١ ىنعمو هيلع مهسفنا اونطويل ناب مه ١ هققد كلذلو اققع ناك هناف سائلا ف ع

 | هرصب هللا ىناام ههدو تاس

 ا تقل أ وةكالملا م م اريمعم فقوف هةنهأ تن ىأت اذاو هع تأ 5 5 ا

 ع انعاو عوبدم ريغ ىوربيو تدم راج 2 نم اتاك كي 0 هلوقىف 1! |

 1 راكفا ناذ كدلاطاوا قط 1 جدن يداه هي ىده رانل ىلع

 نولعتمس رانلالهأ نا رانلا ىلع ىف ءالعتسالا ىنعمو قيرطلا ىودب ار واأىذه ىوذ(ىدهرانلا ىلع 0

 او رع 0 2 ١ ارادوا هع امو ردح ىأ( اهانأْلف ) ابنم ب تار

 اهالغأ ىلا اهلفسأ نم

 بانعلا ةرش تناكو

 اهدنعد# *ملو م عسوملاوأ

 اهيلطالك هنا ىورو اذحأ

 تبرق اهكرت اذافدنع تدعب

 وم (ىدون ) هّقُث هنم

 ةزمهلارسسكب ( ىلا ىسوماي)

 ىسومهاي ليقف ىدول ىأ
 قرح ءادإلا نالوأ قا
 هتلماعم لموعف لوقلا نم

 6 وردوأو م حفلابو

 انآ (كنرانأ ) ىنإب ىدوت
 لظقوأ دك 1 د

 ةفرعملا قيقحمل ريئصلارر 5و

 هنا ىور ةهشاا ةطاماو

 نهلاق ىسوماي ىدون ال
 لد وع هللالاقف --

 مالك هنا فرعف كدرانأ

 هعمس هنأب لجو لع هللا
 تسلا هنلاهح عيجح ند

 اننا 06 عيمج هعمسو

 امهعزلا ( كيلمن علخاو)

 دكر كتمانق ثبصتل

 ا وأ لسدتملا ىداولا
 تيم راج دلح نمتناك

 ةوفطلا نالوأ ع وب دم ريع

 فاطدمت نمو هلل عضاوت

 ناناح ةكالا يفنلا

 كلذنأ ىلعلدب نآرقلاو
 اهل مظعتو ه6 مارتحا

 ءارو نما اتا[ ءاتف

 ءاضس راناهئم دقو تنءا يضخ ةرصش ىهاذاز (اهانأ



 لوح نسحالا ١ و سداسلا 01 3 5 ىسيحأو لات ىءاوسأ

 ةصقن هافق هريخ ( ىسوم

 ناي مالسلا هيلع عم

 ةوبالا ءابعا لمت ىف هد

 لائبلو هراكملا لعربصلاب

 اهلان ممالعلا ةحردلا

 قرط ( ىارذا] ب

 ىأر نيح ىأ رمضم

 تكوي تك ناك (1ر ان )

 ىوررك دال هل لون

 مالسلا هبلع ىسوم نا

 ج ورا ىف امعش نذأتسا

 داوفهلهابج رخو همأىلا

 ةايلىف قيرطلا ىف نبادل
 ل_ضدقو ةجشم ة_ملظم

 هتيشام تةرفتو قيرطلا

 داصف حدقو هدنع ءامالو

 ارا'كلذدنع ىارف هدز

 | لاقف) ارون ناكو هعزيف

 ىف اوهقأ ( اوثكما هلهال
 ( عشنا كل مك ا

 نتاسالاو (اران) ترض
 ىلعل)هءسنؤي ”ىث ةيؤر

 لعرمالا ىتب ( امرك

 سلام دعي الئل ءاحرلا

 م هنءاق ولا نمد

 هاو ىقبستقمزا

 أ هدحو ( وهالادلا الهلا )

 (ىنسحلااءاممسال اهل ) هل كب رششال

 كانأ م2 2 | اب( كانأ لدهو)

 ىدوم را + (ى ودوم ثب :دح)

 5 ىلغل) اران تيرا 2 از 0 ١ ( اوثكماهلهال 0 ال نع ( اران كسا
 78 : هرب ف ناكوتسبتقمةلمشب ( سبقب ) رانلانم ( ام

 آلا ىف مالسلاوةالصلاامهيلع اببعشنذأتسا هنال.ةرك ذاللوعفموأ ثدح هنال ظ

 ظ

 ٠ْ ا ءامسالاهلوهالا يك 0 وكم 5 رم ةعزءاادح ل 8

| 

1 

 اراد هزل ةلص ضرالا 0 011 م و6 ىنسملاءاعسالام] وهالا هلاال هللا ف لاقف
 دانسا . نيهجو نم لزتملا ميشو مالكلاىف نئفتال ةنغاا ىلا ملكتلا نم لا هلا
 كذا لالخلا تافصب صتخملاىلا هتبسنو ناشلا ميظملا دحاولا ريمضلاملا هلازنا |

 09 هنأش اذه نس مالك هنا ثيح نم هلداشالاو ه.ناع الا بح ا وهنأ ىلع هيننتلاو

 كد 3 رذلا ىلع نجرلا 6 * هكعم نيازانلاةكتال املاو ليريح مالك ةياكح انزل وك

 0 نجرلاعفر نا كلذكو فوذحمربخ ىوتسا شرعلاىلع نوكيف قلخ نمل
 أ و صضرالا نم ةسرتلاةقبطلا ىرتلاو اان || ريخ 2 روك زوجمو ءادتن الا نود

 ماى ءامسالا راس ىل اع ىل اع هللاءاعمأ لضفو نسحالا لا ىدهلاو اهتاقيط ا

 ديه قف # ىسوه ثيدح كانا ل هول اهلض ضفاوىتاءملا ف رشاىهناعم ىلع اهلالدإ

 هلا 0 خيلبتو ة ةييافاعإ 0 هنمنأيل ,ىس وه ةصش عسوديلع ىل ا هللاىلص

 . لل فرظ هي اران ىأرذا# لاك لئاوإ نم ةروسلاهذه ناق ادتلا ءاساقم لع |

 2 و

 38 ةيناش ةلياىف نبادلدإو روطلاهنفو ىوط ىداو ىفاو الفهلهاب جرخو هما

 ؛رطلا لضدقو ةعلاةلمل تناكو

 و ءاهلا مضي صصقلا وانه ١ رك ااا ةحارقو م مكاكعاوهقا هاوثكما هلهال
 وهيفةهبشال اراصبا اهترصبا ه«اران تسنآ ىناؤي هنف اير نوقابلاو لصولا

 قو رانلا نم

 | رطل ناجن ارد دق كام تف - 5

 ةلعشب # سش اهنم مك كس لعل د هن سنؤيام راصبا يل

 قخالاو اهيلع مْزرع قلارومالا نمدسفن ىف ء 1اس ىذلاوهرسلاف 2 |

 ش عع اهتلالد ءاومالا| 0 ندطعاف هؤامسأ هبت اضف م نسحالا تب .

 2 هل وف 7 نسللاىف ةياهنلا ىه هب قا لاعفالاو ةمورلاو مللت لاو نسدقتلا | ٌ

 1 ]م هللالوسر ركذ مدقامل د كا دقو أ رب ردح: كانأل هو 2 لحخول

 : هلا 7 و ةولاءاعا لد 1 م مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومةصّش هاف اسوفهيلع |

 كارذا 88 دومحلا ماقملاو زوفلا هتلادنع لانبّتح ديادشلاةاساةمىلع ربصلاو ةلاسرلا |
 ىلا نيدمنم عوجرلاىف امبعش نذأتسا ىسوهنا كلذو 6# اران دلا  روزال رم

 كلا اواهةفاخ قيرطلا ريغ ىلع ذخاف ءاتشا مايأ تناكودلام و هلهاب جرة هإنذاف ءاخأو

 ب فراعريغ ةيربااق راسف اراتمأ عضتا» أ ىردالاه رهش ىف لم م كارد

 الا ةلدع هب ةساشةلشم ةماظدم ةلذىق كلذو نع الاى رغاار وطلا تناح ىلارب اسأل الا ا
0- 

 !نا 00 ىروالفحدقب لمست هلو زذدخاةقلط انا ادن أ سم |انخ اند مأ را َنمهَللاذأرأ

 | تاو ارتاءأ < اوثكما هلعاللاقف 0 «اروطلا نا 31 قيزطلار راسين

 0 ذن



 2 احب أديف لدا اذبع 0 الكر تلاع ةباذصإو كلامنا 531 لد 0 ا يال ا
 لود عدملاواسأز كب هدأ

 ,ٍ ١ ندهمدنع ر ,هظاو سما ىل !| برفا اهنال ضرالامدقو لال ضآ ىه م تاتا

 ءاوتسالاهنعهنباىخر لع ١ ريب دنا وتان ”اكلا ثر 2 ادد>ا هحوملا 0 م ىف !اعالا ثدب ًَئ ايلعلا عج ومو /َ

 ريع _ء كلاو لوه< ريع : بذي نى ع بايسالاه م لون اوريدا#: !او ماكحالا هلم ىردات شرعا ادمص# نا ام

 2-5 ودهبن ندي تام ١ 9 2 شرعءلاىلع ن ,جرلا 0 لاق هلئرشم هبت قاعتو 1 ا ا كح رد 0 ان خر 1ع

 هنال ةعدب هنع لاؤسلاو ١ هتدارا 0 *ئ 2 تارا +« امو ضرالاىفامو تاومتلاب فان

 ىلعوهف ناكمال و ناكى لات ١ تايلع ىلاعت دلع ةطاحاب كلذ بقع علا نع كفنتال ىهرةدارالاةمبانةردقلا تناك /
 ملناكملا قل لبقناك ام دا 0 ناو ى 0 حاو رسسلا لمي هناف لوقلاب ر ه2 نا والاف ءاوس ىلع اهتانفخو رومال

 ىفابدل) ناكحامم ريم أ ريض وهو هنم قنحاو رسسلامي هناهس هاف ر هج نع ءىنغملا عاف هناعدو هللارك د

 (ضرالاىنامو تاوملا

7 
7 

1 
:. 

1 

 0 هللامذاعال سدا امهعق ر ,ي12لاو ءاعدلاو 2ذلا اعرش ن ناىلع هين هيقو
 د

 ا
1 

 فوطءعمو ا و رب ا

 هلككالذىا ( امهتيامو )

 ١( ىرتا]!ككانوا) كلم
 ٠ وا نيطرالا عبس تام

 تأ ىلا ةركدلاو_ه

 راؤملاو عرضتلاب اهود2»و هريثب لاذتغالا نع اهمئمو اهرف هحوسرو ركذلاب س

 اهاضتقع دحونملاو اهب درفنملا هلا نيب ةيهولالاتافصل ممومسملاهنا كلذب يطال

 مدقت# ىوتسا شرعلا ىلع نجحرلا © ىلاعت هتلاالا اهولعو اهمظعىف اهقلخ ىلع رد
 ' # امهنيبامو ضرالاىفامو تاومسلا ىفامد] ول ىفوتسم فاىعالاةروسىفهرلع مالكل 1
 بارتلاوه ىرثلاو ماس هاا ناالاو اهي ىرثلا تامو ف ءاوهلا ىنع

 | روثلا رهظىلع نيضرالانا سابع نءا لاقو ”ىثنم ىرثلا ءاروام هانعملبق و ىدا 1

 5 ءارضخ ةر ىلع رععلاو شرعلا تن نا.قتليهماذو 1 رح ىلع روثلاو
 كنوص عفرت(لوقلابره<
 هتررس ام( رسسلا !ميملاف )

 واكلابب هترطخاام وهو |

 | روث نرق ىلع ةرعدلاو نامقل ةصقىف ىلاعتدتلا اهركذ ىتلاةرع<كلا ىهواهنم ,ائيسلا
 هللا لءحاذاف ءاف عاف رولا كلذو ىلاعت هللاالا ىرثلا كلذ تام مالو 1 ىلع روش
 ىلاءتهلوق ## تسبب هفوح ىف دا روثلا كلذ فوج ىفتلاس ادحاو ارح رامضلا
 7 كابرس سايع نسا لاق 7 د اورسلا هي هلاف هن 1 ه6 لوقلاب رهجن ناو

 55 ل عل هوو /

 لعنجرلا ) ضعب قوف ١ ندوب نب هب خ دعتس كلا متال و دعب نم 0 هتلاديقليام رسبلا نم نحسأو كد
 لاش ورقتسا(ىوتساشرعلا

2 

 : ١ نادنعوادع هنرستامو موبلا هبت ررس أ ماميمتلاو ادع سناك مالو ولالا 2 ١

 نو وه لاهو هبب المار أ للرب رشا لق كل لك كلعافوعام وتود هدانا كك رسلا
 هل) رسشالىذلاموتكملا
 ضرالاىقاموتاوعساىام

 تئاهتلا قلك ةالكسامو

 1 8 وقل 5 85 ب .عرتلاوذن طابو أتناكترهاظ نا ايقلا نعساكملا رحزي آلادوصقمليقوءرسدحأ الف

١ 
 0 5

 ذ] عر امو
 ١ كا 7 .فامىلع 0: انحتلاوزعنلا للا 2 هجولا| ذه لمفةن اطابوأ تناك ةرهاظ تاكل

 سانلا٠ نه رسال ىذلا لمعلاوه ا ليقو هسفن ىف 3 كلذ لرعل نخأو هزيل |

 ا هدابع عن نم وا قش اودإ ءلا ا !ار هللالعي نأ رسلالءقو 3 كيس وس ولاوه قس 2

 تارتلاوهىرثلاوىزألا قر ا جرطصلاو:رغشلا لعتوللاو توخلا لععاملاوءامإا لع سا

 ناك وهامرسل رد( او لعتلا ولولا نم ( رسلا اميهناف ) لعفلاولوقلاب نلعت( لوقلابره< ناو ) هتحتامهقلا عبق 5

 هلك كلذ هللا عي ن 1 دعك لش



 ,حامماامأو ورعوبأ ءالهلا

 انعم أ 0- ريغو

 ا ا ءادح .اوهش فور ىلا ءاشكل

 ٍِع و 1

 ىصلا 3 ارقاهم الرب
 م

 هأل اه هامدق تقول

 نافك سفن ىلع قباليربح

 ىًااقحكيلعاهل

 امو ةدادعلل ةتلس 0

 ةيومسلا ةيفشلابالا تثعب

 هانل زن أام

 ءاكسأ 6 كح ديالا ١

 ا 0 عطقنم

1 08 

 لؤي نملو ١ هللا فاح نأ

 | (الب زت) ةيشاخا ىلا 1

 لج
 بعاد نأ ز وجو 5

 حدملا ىلعوأ ار مد لزب

 86 0 ا
 دن هللا هلزنا

2 

 ا

 0 ٍِص

 نم ( تاوعسلاو ضرالا
 (ىلعلا )هلة اد اليزتت قاعتس

 01 كانا عج

 ىلعلاب تاوملا فصوو
 ةردق ماظع ىلع رهاظ ل ماد

 2 بدل نآ رقل|ك.اعانازناام

5 
 هللا لص ىنلاو َديآلا هذه

 دهم كلذ لل قناك !سودهملع

 ت1 تاارقلاب

 اندنخأب ءاذكم لاساب وده لح رايدطلامتفةي الادب 0 ةكرونا ىح لم االخقأ

 دنالا) نا رقلاب ليربح نأ رقلا كدع

 + نم)امءلكتنآر قلا لوَش

 م ودا مقيحو أ املاك رت اهاباوج نوكي ارضع سداشلاع 6-5 ناون
 "يخلع 1 ع وف مج

 مايشو 000 51

 هيلع هن اىور هناو لدللا

 2 ليل ف تالا

1 

| 

 .ك|و دهام ع نءىورامو مهريءلصالا ىل ع امههخوركوأ وفاخوىلءوةز

 ةءلطتامجنا(نآرقلا كيلع انازنأام ) ةرق م روس قرو؟ ذااودام قاالاو رهاظن متن آو لحر رأي هأ

 و ماظ 7 ًادتبملاعض طوهىقئىهو ا رح نوت *.أ تل“>اةروسللاة«|اهتاع> ناو مالك

 ةسأتطرفل بت (قش
 " ر 0 1ع 8-5 د ناكل 0 صر الاب 0 0 هللا ىلد

 دب 0 1 1ص 1 لق اةه1 وا 3 ا مالا
 هريسفتلا اذكو فر اةرود ىلع امتنتك كلذ درب نكل ضرالاةيانك ءاهلاو ةزمملا نم

 نآرقلاكيلع انلزن امو امهمءاب امهنءربعو نييكلا ئيرطتب ىتكا 1 0
 عتود عقاو ديف نآزلاو نآرقلاوأ هداف لوأخ دا لغة ناطرخ
 اعف 0 تا فاتتساا و 00 هتلمح نا 0000 مراهم هتلمح نا هباوجو

 اد 5 لا 0 قا 7 د ماش ءاقثلاو قاسىلع ا
 كاوا وأرام مهناف ةرثكا تيدكودرلقودعسل هلع لزنا ١: هاير < الل هبلالدع هلعاو

 الكل درك ددالا## هب ىشنل كيلع لزنا نآرقلاناو اننيد كرتب ىتشتلكنا اولاق هتدابع
 : انخال قشنلل اء نا نوكينا زوالو عطقنملاءانثتسالا ىلءامهباصتناو اريكذت

 الاه وه للتو نيتلعملا ىدعتبال دحاولا لمفا | ناذ انلزنال هلالوءفمالو نيدنجلا
 7 فوذعت م شل نا ىلع هللوءفموا نآرقلاوا فاكا نم لاخلا عقوم ف
 ديل 0 نأ رتل ع انا ا 10 ىلا

 قْن 0 ىلعت 5 ليقو ةينايرساابوهىلقو نانا ا ]كو هماع' هللا لص
 ةنهةلستكع 0 ا وه لبق 0000 ىتاذل ا

 0 ذأ قت 7 ا

 3 ال ورمل 5 م را 2 نم ص خاعاو ىذ# ن اكلم ع وانا لا ع

 0( رااةطلات وعلو ضال قلخ ىذا لان هىأ هك ىل املا تاومسلاو ضرالا قلخ

 كة مسل نش !(ىمعنل) ةهظع ا م تل 0 تع 9

 اهضعب عفر( ىلع تاوعسلاو ضزالا -



4 23 

 خم قش طدل 57 ند ةموصخلا ءادشا ه#ادلاموق هيرذنو# ىو 2

 | ةرفكلل فيون © نرق نم مهلبق انكلها رشاو هنرشبف مجال طل

 له هدا نممهنه سحن له مهراذنا ىلع مسوديلع ىلاعت هللا لص لوسرلا ر

 ١ توصلازكرلاو تعمسا نم عمت 'ىرقو (ازكر مهل عمستوأ# ءارتو 7
 | لاملا زاكرلاو ض 1 هفرط بيغاذا رلازكر هنمو ءافاطاوهبيكرتلالضاو و ىف خش
 ددعب تانسح ريشع ىطعا م ا 0 ٍلسودهيلع هللا ىلصهللا لوسر نعءع«نإ ةدأ

 | مالسلاو ةالصلا يلع ءانبالا تاكو ىسعو ميسو يحنو هبقدصو ابرك 05

 عد 1 نمو اسدلاىف هللااعد نمددعبو اهيفنر 1

 ماك يآ نوثالثو عبداو ةثام ىهو ةكم هطةروساإلجم 0

 م رك لال رسولا نسا محاسمم 0-0

 تاقلاب هيف اوفرصتقا اذهاي هلصا لعاف مص ناف كءقةغل ىلع لحراب هانعم لدقو فو

 هاوش دامشتسالاو راصتت

 ءالملا قالخا هللاسدقال « مكه الخ ىف اهاط ةهافسلانا
 لوسرالل ا اع هط 7-5 هنورصنال جهلوقك امسق نوكأ ناو 5

 46 نرقنم مهلبقان :كلهأ كو » ف لطابلا ىعدب و قحلا لبقبالو ميتال ىذلا ماظل

 ل

3 

 ها 1

1 
1 

 سملالاق ايفخ انوصىأ «ازكر مهلا

 هءاتكأ نا هدا

1 

 7 ةلك نود ىدحاو ةتامتشو 2 3 نوثالثو د

 م2 افرح نوعيزاو ناناو ناتامو فالا ةسقتو
 ىلا ةروشلاتطع ألا م هللا لص هللال وسر نأ سابع ن نان

 متاوخو نآرقلا اوف 5 ولا نمنيساوطلاودهطت تطعأَو لوالا 2

 كلذ مهفل هتلاانقفوةدايزلاةلفانلاةلفان لصفملا ترطعأو شرعلا تحترم ةرذلا 0

 < رجا ماد 5
 مقوه لي ليق 1 ِِ لجوزعدلوق؛ 1:

 ىنئلاددارملاو لحرإب هانعم لبقو ىداه هما حاتتفا هيلو رهاط 0 0 ءاطل

 هللا ءامعأ نهوهلبقو هتنادهو هلوطب هللا مسقأ

 رلا نجح رلاهقلامسبؤل( 3 ؟؟ع اخ واق ( هانرح نوعي رأونانثاوذأ

 | تولاامدل دلا لاوز نمدي لهنا اونقأواولع اذا مهنال ةغيلب ةظعوع ةروسلا ذه ىلاعت هللا

 ل1 ردك ) نقحا لا 5 كلذدكأ أ مث برقأ ىصاعملانم م ردحلا ىلا اوناكفةرخ آلاىفةقاعلاءوساوفاخو كلذا

 0 نورقلا نم ىأ مهنهدت لهليقو ىرت له ىأ# مهنم ست لهل ىلاعتلا
 ِ كلاي ًاالونبع مهنه قت ٍض اعيجاوداب ن

 ِ لصالا ىلع بوقعيو صفحو صاع ناو ريدك ناو نولاق 1 03 هط 1

 ١ 3 ِِء 3 5
 / ءاعمان مامضو نوداي | امهلاماو ةحامال عفان نع شروو ورعونا ءهددحو ءاطلا -

 ْ ليقوقلان 0 ليقو سلا 9 ادادش ىأ#ادلاموقإ# نآر قلاب ىأ# هيردنو

 مد س+ لقو ةقلا كنان هو ةيكمىهو هل ةروسريسفت ) 0

 1 0 ةرقبلا اهمف

 اوسردو ا

 0 جدمصع#

 لك رو نذلاىأ 4 هط 2 ١ ديت 9 م 0 0 ادادغ(ادل اموق هد هيردشو ) نب

 ءا نا نم 3 2 2

 نعبهلبتنكلعأ[و) 2
 راذناو مها فيون (نرقأ

 (دحأ َن 1 ممله ) |

 رمتوأ ىرتوأ دحتلهىأ |
 كاردالا ا 7

 1 ل هللا كوم

 دعس قب مل انبادع هان ا 3

 ىنعي معمل توصالو ىرب
 الد وه اذكف مهلك اوك 0

 لز ًالمريدتنعاوض ىعأ نا
 نروملف كذلاهل | مهتبقاهف كملع

 رسعأ كو مه لحأ كيلع
 هيلعهّللا لصفط ةروس وح

 سهو ةئامىهوةيكماسو

 -2/ ىنوك ةيانونالثو
 «ي هط محرلا نجس رثهللا مسب ف

 لامأ وام العتسالءاطلا خف

 7 نآرااب(هب) فود
 5و ) لطابلابالدج ( ادن
 كموق لبق (,هلقا ا:كلهأ

 نورقلا .٠ نم(نرةنم) داي

 نم مهن س سن له )ةيضاملا

 ل ا "ا ع(دحأ

 مهي عمستوأ ( كذاهاادعب

 اوكلهام دعبانوص (ازكر

 رك ذل اةراوسلا ع نمور |

 امنايآ ةيكماهلكى هوهطاهذ
 امتالكونوثالثونانثاوةئام

 نيطاوو ةلايضاثل لما
 فالا هيد |فررو

 هط) ىلاءتهلوق ىف سابعنب !نعمدانسابو# ميح



 انلاوةكئالملانم ضرالاو تاوعسا ىف نملك امىعملاواداقنهالملذ اعضاخىأ لاح(ادبع) ها 1 لقتنم

 ميلا ةبسنو هيلع قتعي هنبا بالا كلهول ىتح نانفانتت ةوبنلاو ةيدوبعلاو  ةيدوبعااب ارقم ةمايقلا موبهتلا ىنأي

 نبا أرقوادبعضعبلاو هي اة !داؤنطسلا 12226 سؤالا ءزدكأ ١ وكي تفكف ىل ىلوملاىلادبعلاةبسن

 ' 7 ةفاضالا لبق لص أ ىلع: نجرلا

 (ادع,هدعو ,هاصحأدقل)

 مالا لع زج رلاتآ 2 الار نا هلا و كولم وهوالا 4 ادبع

 : دقةضيقودهلع ةزو> نع نود رمال ثيح مهب طاحاو مهرصح هي ماصحادقل ف

 : هدنعىش ناف م-هلاعفاو مهسافناو م يصاختا دع 3 ادع مهادعو 0

 كلذ نم ”ىش هسناجالفراصنالاو عابتالا نم 5 ادرف يملا موب هينآ مهلكو

 كرام لمس تاحلاصلا اًواعواونمآ ن.ذلانا 0 هءكرشيل هيسائنالو ادلو ىروعتل

 اس !ةيلع ىنلان ءو اهيامسال مهنه ض رعت ريغ نه عدوه بواقلاقف مها ث دوه ءادو

 هاني مليم اربج هبت ةيحاف انالف تديحا ل هرب لو ادبع هللاسح ا اذا مالسلاو ا

 طاحاو هلعب مهرصح 7

 ةييقلاموب دين مهلكو) مه

 مو دحاو ل 2 (ادرف

 ةاباذ رقنم ةمامقلامونهيتأي
 نيعم اليوأ دلوالو لام

 ضرالاف ةبحا هلعطوت . مث ءاعسلا لها هيف هو.حاؤ انالق بحادق هللانا ءامسلا لهاىف |
 أح دانا كلذ هدعوف 000-5 ذئنيح نيتوقم اوناكو م ةراوسلانالاما نيسلاو |

 ف داهشالاس ور ىلع مهئانسح ضرعت نيح ةماشلاق دوعوملانالوأ مالسالا

 لع ىنمع ءابلاو كنغلب ءانلزتا ناب © كناسلب ءانرسياعاف 9 لغلانم مهرودص ىفام |

 ءرئاضلا © نيقتملاهبرشيتل 88 كتغلب ءانل زنا ىأءانل زنا ىنممءان رسسي نمضتل هلصا ىلعو

 اونمآ نيذلا نا )رصانالو

 لععس تاحلاصلا اولعو

 ىف ةدوم (اذو نحل مهل

 ' ءمرلالاق دابعلا بولق

 3 سانلا ىلا مدح و
 اصح - ًادقل ل هديبع قئالهلاناىنعملاو اهضاخاليلذادبع ةمايقلاو وبهينآ ىأ# دبع
 خالف هراثآو مهمايأو مهسافنأ دعىأ هيادع مهدعو

 ُ -4 .هلكو ,هروعأن مهى ث هيلع

 سيلادسوىأاهرقتج#"|مويديا ريو زال كرار رددت
 1 |00 ا نيس

 *ل. ليا ىأ«ادونحد لا مهل ل |ممعس تاحلاصلا واعواونمآ نيذلا ناإ8#لحوز زعدلو 2ع 5 ع

 هللاىلادبعلا لبق اممرهو
 ىلص ىنل | نعدنع ا ا ونحو ءأا هدايع ىلا مهيسحم و ىلاعت هللا ا 1 ١

 اهتز مالا دبع ليربج اعدادبع ىلاعتو هنا هللا بحأ أذ لادن و 2ع دابعلا بولش هللالقاال ايعلا بول هللالبقأالا
 أ للزب انكو ءوفدنلا

 نمّؤملا ىطعي تاركا

 | ةباههورارنالا بولق ىف ةقم

 ةداتق نعو راعفلا بولقىف

 - فءوبحاو انالق بع هللان ,| ءائسلا لهأ ىف ليريخ ىدانفلي ريج هرج هبحاذ 3
 )ش١ 0 0 وهيلعهللا ىلص هللالوسرلاقلاق يل ةياورىفوضرالا ىف لوبقلاهلعض ” أ |ىأ | هلرقتسي تح ضرالاف ءانب
 هبحف هيحافانذاو ل 6 ليربح عدا دبع بحأأاذا لاكَف هناوعس هللانا | 0 ل اك

 كتغلب (كناسلب) نآرقلا

 ) نيقتملا هن رشبتا 2

 نحرال ا 1 ادبع
 ا الهطم ةيدوتملا

 2 لوبقلا هعضوب مث ءامسلا ل ]أد رمق هويحانان ذاق بحي هللازا لوقف ياعسلا ىف ىداش مث |

 طغباذ انالق ل لردك تالا هلعأ ل يربح اعدادبع هللا ى ا اذاو ضرالاىف |

 لا عمو مث هوضغبازانالف ضغب هللان را ءاىسلا لهأ ُّق ىدان مث ليد ربح هضغف |

 بولق : هللا لبقأالا لح و ع هللا ىلا هلق دبع لفاام نايح نب مره لاق شا ْ

 ضدالاو دحال ةممال ةاروتلا ىف 7 سك لاقو ممدومهقزرب ىتحدبلا نينمؤملا | ( مهاصح ًأدقل 00 احلا
 3 هنو ضرالا لهأ ىلع مثءاعسلا لهأ ىلعاهلزتي ل> وع هللان م اهؤادتا 0 ا ملاع(ا دعو هدعو) هظفح

 ا | * اسبلا © ىلاعتدلوق هادو نجرلا مهل لمت ن نآ رقلا ىف كلذ 0 يو ) هدد
 نينمؤملا ىنمي  نيقتملا 0 ودعا < كراش 9 ا ةتا وت

2- 

احلاصلااولعو) نآ ل رغااوإ ةملنمإ !صدميدخ 1 نذلان 1 )دلو وب 8 لام 5 داب اددحو
 و 0 تاعاطلا(ت

لعان وه(كناتنلب هان رسسياعاف ( نينم ٌوملا ىلا بح و يح (ادو نج رلا مهل لع ,عس مل رس ومس اعف
 : ؟تأ) نآ رملاةءارق كي

 0 كارشلاو رفكلا(نيقتملا)نآرقلاب



 ”و)لوقلا َ

 ا ورعوبا أرقو» ىرخا 0 هك دنم نرطفت ف ءايلاب ا

 لاعشالاو لف عواطم لعفتلا 0 لوالاو نرطفني بوقعو ركبوناو ة ةزجر
 ادهدهت 0 اده لاطاركت ضرالا قش 7 اك لضلال نالوا

 ةملكلا هذه لوهزا ىنعملاوادا هنوكل ريرقتوهو ريك ىلا دهن اهتالوإ 7

 نه تتفو ماعلا م ارحالاهذه اهامحت ا ةسوس< ةروصب روصتول ثيدحم ا يلق

 ايضع هع ءاوقددو ملاعلا نرتاح االول كا . هللابضغا ةياع اهتعاظف نار ا

 ىلع ادهل وأ داكتل ةلعلا ىلع بصنلا لمتحي ادلو نجحرلل اوعدنا 8 اهبهوفت ن هل

 عفرلاو هنمىف ءاهلا نم لادالابوأ ماللا رامضاب ركلاو هيلا لءفلا ءاضفاو ماللا فذح

 د]ولا ءاعد اهدهىأ اده لعافوأ اوعدنا كلذ بجحوملا هريدقت فودحم ريخ هنأ "1

 طيحمل ىناثلا لوعفملاىلع رصتقااعاو نيلوءفهىلا ىدعتملا ىمسىنمع اعدم وهوع ِ ا

 هبلابستتا اذا نالفىلا ىعدا هعواطم ىذلا بسن ىنعع اعد نه وأ ادلو دلع دالا لك

 الاثم باطوا هلبلطشالو داولا ذاختا هءقيليالو  ادلو ذختينا نجرلل ىنْسامر
 متنموةهتن هادعام لكاب راعشالل ةيناجرلا ةفصب كلا بيترت لملو ليمهسم هن
 هذخي نانكع فيكف اهعورفو اهلوصا ىلومو اهلكوتنلا أدتبم وهنم سناحمالف هيل

1 
 م 27 أ 3 ضرالاّ  -كثهنيو 3 ّق-كلاوهو راوشلالا ف 2 هنيه 3

 نا لجا نم يأ « اولا 0 02 قلو طقست كى 5 اده لالا رشا

 نا امهدحأ ناهيحوهنف كلقو تاداا هذه ىف ةملكلا هدهارتو' نبا نمو لال

 هه دود-و كدمنع لابلاو ضرالاو تاوععلاب اذه لمفأ نأ تدك لو ىلاعت هلل

 نوكيذا ىاثلا ةبوقملا لك 1 ىلح الول اه هوفن نم َلَع ىنه ابضغ 5

 هناكرال اههد هو نيدلاىف اهرئال اريوصتو اهعاظف ن ل اليومنو ةلكلل .ل ا

 نياقثلا الا قئالخلا عجحو لابخلاو ضرالاو تاوعسلا تعزف ساب ءنءا لاقدعاو أ

 6 م ادلو هللاد#ا اولاق نيح مهج ترعت-ساؤ 1 الملا تدضعو لوزت نأ تداك

 # اداو ذْحتينأ نوحرال ىتشامو 98 ىلاعت لاقف هنع هافنو دلول اذاختا نع هسفن هللادز

 ىلاعت هللدسش الو دلاولاباهسش نوكينا ديال دلولا نالدبفصوبالوداولاذاختاه قيليامى

 راق ةنامتسأو هلل رورس نم ىل عت هللا ىف مصنال ضار ,عال نوكي اعادلو ولا ذاحنا نأ

 | صل

 7 اده ل ل اساس لا ل ىو ( ضرالا عدضت7ضرالا( قش :و)مهاوقن ء(دنم) نقق ةقكت 5(نرا

 نجحرلاىنآالا #9 مهنمامىأ# ضرالاو تاوعسلا ىف نم لكنا ف هلوق ىفهبح رسم ماد

 نجرلا. تآالا ضرالاو تا وعسلا ىف نم لوا 9 3 ىلاعت هّللاب قايال كلذ لكو كو هدب ليج

 هققش ذم رطقن ةرطخو شذا ءرظف نم زاطفلالا ركب وأو تنل وداد حاختو راش رولا قرات ىلعو نع

 امده وأ اعطقوأ ارسك(اده) طقست(لابجلارختو) اهٌؤازحأ ل صفننو فستت(ضرالا قشن

 لارا م ماده ١ 6 ةروس 5 ىأردصم 2 ١م 0-1 ا مةقءاصلا توص

 نأ) ةدودهم ىأ لاخوأ
 هلغو او نال (اوعد

 هنم ىف ءاهلا نه لدب رح

 للع هل لوعفم بصنوأ
 ءاعدب دهلاودهلاب رورالا

 لعاف عفروأ نجرلل دلولا
 مهؤاعد اهده ىااده

 ىتِش امو ادأو نجرال )
 ىنبلا (اداوذْتنْنأنجرلل

 ىأ بلط اذا ىثب عواطم

 امو» نإولا نانا هلو انام
 هنال الثم بلطول باطم

 ةىصلا تدم لخاد ريغلا#
 ةحال دلولاذاخت انالاذهو

 امهنع هزيم وهو ةسناخحو

 نال ضامملا ندد
 هنأ ناس تا هريركت و

 قومسال هدحو نورلا

 لوصأنال هريغمسالا اذه
 ل 2ك اندم يعرفو للا

 تناف هْؤاطَع كرصب نع

 0 هواطع كدتعام عيجو

 هلعحدقف اداودباا فاضأ
 "ار ةقلك لسمك
 مسا قاقعسا نع كلذب

 ةركن (نم لكنا) نجرلا
 تاوعلا و )افَصةفوصوم
 الاز لكر بخ و (ضرالاو

 نااددفو ( نجرلاتآ

 لك ظفل ىل اع ذاج هب داو

 وهو ىنأن ملعافمساوهو

 ا ا

 لوقب ) ضرالاو تاوعسلا ىف نم لا ) انابيلا نسر ضو ا



 ة اريدغ لءج نا واولاو لاح (ةعافشلا نوكلميال ) موب اذافمتسا ءاملا ىلا نوقاسي شاطعرمن مهن اكرانلالا نوقاسي
 غارلا ىولك أ ىف ىتلاك عملة مالع نوكي نأ زوج وةمسقلا هذه ىلع مهنال نيم رح او نيقتملا ركذ هيلع دودابعلل
 ١ [عضنوأ ةيلعافلا ىلع 1 نوكل# دلك نملذكلا لع مفر ذا ند لعو عما 22ه قى هنال دعا نم لعافلاو

 الو نم ثي /لقنم ثيدحلا ىف نمآن ب( دهعنج-رلا دنعذ تا نالا) مهل عفشي ن أن وكلعالدارملاو ذا نم ةعافشالا ىأ فاضملا فذح

 و هملعهتلا لص ىنلاناهنعمتلا ىذر ه5 19 رو دوعسم نبا نعو 4 رسثع سداسلاءزجلا م١ دهع هللادنع هلناكمشاالا

 زجمبأ مو تاذ هءاحاللاو
 حابص 137 ذم نأ ؟دحأ

 اولاق ادهع هللادنع ءاسمو

 لكلوش لاق كلذفيكو

 رطاف مهللا ءاسمو حابص

 ملاع ضرالاو تاوعسلا

 دهعأى ا ةداهشلاو:كشلإ

 ءأأال نأ دهشأ كا كذا
 كيرشال ل دحو تنأ الا
 كلوسرو وكديعاد#< نأ وكل

 فن ىلا ىناكت نا كناو
 قدعابو رثلاوم ىرف

 الا قثأال ىناو ريان م
 اًذهع ىل ل ءحاف كتجرب

 كنا ةمايقلا مون هشفوت

 دحمهعم حبصتو اوناب ثيح مهعم تيتو اولق ثيح مهمه ليقت راثلا مهعم رشحتو | كلذ لاق اذاذ داعملا تلال
 / لق هنعو 8ةلولقلان م اولاق ثيح مهعم ليقتهلوق» اوسما ثيح مهعم ىسكو اوعصأ

 اه افنص فانصأ ةئالث ةمانقلا موب سانلارمشحي (سو هيلعهللا ىلص هللالوسر لاق

 وذل بصانلاوهو نيعسقلا رك ند اهيلع لولدملا دايعلاهرف ريعشلا  ةعافشلا نوكلعال 2
 عفشينا لهأتسيو هيدعتسياع ىل نمالا © 57 نجرلادنع ذْخنانمالا

 مفنتال ىلاعتهاوقك اهفانذاهتلا نمذخت | نمالاو ا ىلاعتهنلا دعوام ىلع اصلا لء#“لاوناعالا نم
 هلو هنءسعا اذا اذكب نالفىملا ريمالا دهع مهلوقنم نجرلا هلزذا نمالا ةعافشلا

 لعو أ ذخنا نم ةعاف_ثالاىأ فاضم ربدقت ىلع بصنلاو اا ريمصلا نم لدبلا ىلععفرلا

 نجرلادنع ذا نمالا مهيفةعافشلا نوكلعال ىندملاو نيمر حلل ريهشلا لبقو ءانثتسالا

 نيهحولا لق ريمضلا هيادلو نجحرلاذلا اولاقوو# مالسالاب هلعفشي نا هيدعتسيادهع

 ىلع ## ادا انش متجدقل 0 ميلا بسن: نازاح سانلا نيباعث الوقم ناكامل اذهنال

 مظعلا رسكلاو معفلاب .دالاوىلاعتدتلا ىلع ةءارجلاب هيلع ليحيتلاومذلاىفةخلابلل تافثلالا

 مان ًارقو# تاوعسلا داكن ف #8 ىلعرظعو ىناقثا ىندآو سمالاىنداو ةدشلا ةدالاوركتملا

 0 هاب زانلا ىل | نوقاس لبقو شطملا دعبالا دحأ دربالو ءاملا نودري ةعاج درولاو

 02 ىلاعت هللاىضذر : ةريره ىلأ نع 629 ءاملا هك قاست شاطع 8 من 2 فنار ا

 قئارط ثالاث ىلع ةمايقلا موب ساناا رم ا هيلع هللا لص هللالو_سر لاق لاق ا

 0 عود ىلع ةعبر 15 ريعب ىلع ةثالثو ريعب ىلع نانثاو نيهارو نيبغار

 تن عضوو عباطب هيلع عبط
 | ةءايقلاءو ناك اذا شنرعلا

 لق مههرجو ىلع نوشع فيك هللا لوسر راي لبق مههو>و ىلع افنصو 5 ذو نك ندلاراذ ىدا ١ هلا ا 0

 نوم مهنا امأ مههو>و ىلع مه.-ثع نا !إع رداق مهمادقأ لع ع ماتم قدلاَنأ

 ع | ةعافشلا نوكلع :الؤ# لجو نعملوق 6 ىذمرتلا 8 كوشو بدح لكريهوجوب
 ريئم ٌؤمللالا نوعقاشلا عفشبال لقو هللاالاهلاال ىنعي © 4 ادهع نجرلادنع ذا نمالا

 ا ذذتا اولاقو ل نمؤمللالا عفشيال ىأ هتلاالا هلال لاق نمل الا عفشيال لبقو
 # برعلا نم هللاتانن ةكئالملا نا عز نمو ىراصنلاو دوجاا ىنعي #© ادلو
 .تاومسلاداكت » اميظع الوق متاق دقل هاتعمم لقو اركنم سابعنبا ل «اداأع ع متثج

 نواح ديف دهع هللادتع مهل

 دهع نم 0 وأ ةنجلا

 اذا اذكب نالف ىلا ريمالا

 امو كنا ةعاف_كلاب

 (ادلو نجرلاذخااولاقو)
 9 نمودومااو ىر اصناا ىأ

  نورطأت ) هيلع هني سمأوأ ت كادت وهو: ةسغلادعب ميه در اح ءانب ةكئالملانأ أ عز

 رش (تاوعتلاداكت )ادا ىلع طر تقلا سال ند او ةدشلاءدالاو كنا ميظع ااوأسعتلا دالاو كلذ مهللوّش هناب مالسلا

 0 ولاقو) هتلاالاهلاالب (ادهعنج رلادنء) دقتعانم ( دا نمالا ) دحال ةكئالملا عفشتال ( ةعافشلانوكلعال)

 9 تاوملا داكت ) اهظعاركتمالوق مق ( ادااش متتج دقا)انباارب نع(اداونحرلاذخعا )
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 رك ىأ ادض مهؤادعأ ىأ مييلع ك ونوكلف ىنمملانيك رمش أ كلا نورك ونور فكس ىف قف يار نارا !١

 مهاياو مهانياخ ىأ ( نب رفاكلا ىلع نيطاشلاانلسرأ نأ مأ) هلوش مالسلا هم هيلع هسا بع ماودي اوناكنا 5 ١

 امهانعمو ناوخازهلاوزالاوءارغا ىصاعملا ىلع مهمرغت ( ازامهزؤت ) ءاوغالاب مهيلع م عاطل وأ هتفلطأ اعلا 00

 مهلاعاى ادع مهلدعناعا) 1 مس : ا مىملع ه4 18١ ريع ل زالا ةدشو عا

 ءانقلل مهسافنأو أ زدلا 0 ١

 مل ى ١مهناذ مهتداضم هبىذلا ىتعملا ةدجول هديحوتو امودب 7 حاولا هلاك كلذ اذ ؟داضم ههىذلا ىنعملا ةد>ول هديح ونو ا ودعا وده 117
 ١

 00 | بلقىلع ني ون:لابالك رفا مهاوس نه ىلع دس مهو مالسلاو ةذاصلاهءلعهأوقدريظ
 0 اذا لاقؤ نوماملا ا هلوقىف ”ىةلطالا فلاسلقفق ولا ىفان ون كل أ

 نكي ملو ددعلاب سافنالا ْ نااتءلاو لذاع موالا ىلقا

 تقحبام ع رسا ا ددم اهل نورفكيسالكب نود“ ىاهدعب اممرسسش لعق راع ا ىلعالكو الكى ًارلااده لكم لك

 لأ نيقتمل را مون ) ' مهل انضبق وأ ميلع مهانطاسن إي 6 نر فاكلا ىلع نيطاشلا انلسرا انا رثملأ 37 مهتتداب

 ىلع انايكر (ادفو نجرلا . تاوهشلا بيبحتو تاليوستلاب ىصاعملاىلع مهيرغآو مهزهت 6 ازا مهزؤت ف هانز
 لعد بهذ اهلاحر قون 2 ىلا ىف مهيداع :ىةردكلا0 واقا٠ نم سوهيلع هللا لصهللالوسر برمتت دارملاز

 توقاي اهحورس بئاحي ا ناب 4 م-لع لتالف »د ةمدقللا تا الا هن تقتطنام للع3 عانق حوضودعب رفكلا 1

 نيرفاكلا (نيمرح اقونو)

 0 ىلا) ماعنالا نم لْضأ
 نم نال اشاطع (ادرو

 ننظدلاالا هدربال ءاملادرب

 ىلاريسملا دورولا ةققحو

 نودراولا 4 ىعسف ءاألأ

 تك دنإو عج دفولاف

 دراو عج درولاو بكارو

 أ امها مهداسف نه ضرالا رهطتو مزور ن 2. نونمؤملاو تناحرتست 7

 | ةروصخ ماياالا مهل قبس ملهناف م يذلهب لتنال ىئمملاو ادع 0 مهلاجأ مايا م 4

 | مه همرغىذلا مهب دىلا نجر اوت مهعما ه4 نيمار شحنت موب ةدودعم سافنار 7

 ١ دادعتل افمالكلا قاسمنال هلءاوناش ةروسلا هدهىف مسالااذه رايتخالو هتج !

 د دش 1 نيدفاو و 8 2 نيرفاكلا واهل ٠ نرك اثلأ 00 و ماسلا

 ا م تك لاو ةيصعملا للا ةعاطلان م تاء راممجز ا . ازأ مهزْؤَت قف مهيلع م هاتطلس ا ىأ «نرفكلا لع نيطايشلا انلسرا ارت م 57 لجوزع هلوق # ايندلا ف عا ْش

 عب ريدم ىلاعت هللا نأ ىلع ليد هب الا ىفو اددد_ث اضير م 0 لع م 02 را ا

 ىنمي هك« ادع مهل دعن اا #9 مهتيوقع بلطب لمنال ىأ مهلع لجتالف 0 تاساكلا]|

 لالا ىلا امندلا ىف اهنوسفنت ىتاا سافنالا لل. ةو ماوعالاو روهشلاو ميال ىلايللا .
 ىلا ذاىأ هيادف و نجرلاىلا نيةملارسش موب 8 ىلاعتدإوق مها ذعل 1 ىذلا

 5 2 ادفو هتن> ىلاهتعاطب ايمدلاىف هللا قتا نم هيف عمت ىلا مويلا دهب .

 هللا ىذر بااط ىأ ن. ىلع لاقو لبالا ىلع ةنارغفلا لاق انايكر سابع نءالاق |

 ف و بهذلا نم اهلاحر قو 12 كلو 0 1 3 تح هنع لالا 0

04 

 اى دم موتو
 لعفت قوسنو ردم موي

 ىأ فصوالام نيقبرفلاب
 2 رشح ل ركذا

 هتجربمهرغ ىذلا ممر
 كواملا ىلع دوفولا دش اك

 ممابن ورفاكلاو مهلالبجح 25 |

 0 ظ ظ
 ءاسغا بم رغتواجاغزا هللا ةيصعم ىلا مهجعزت (از ًارهزؤت نيرفاكلا ىلع ) نيطايشلاانطلم (نيطاسشل انا سرأ انا )١ دما رب

 ( نيقتملارسثحت ) ةمايقلاموي 5 مون ) سفالادعب سفنلا ىنعي ( ادع مهلدعن اعا) باذعااب(مهيلع) لعتست الف( لحم" الف)

 ىلا ) نيكرشملا( نيهرجاقوسنو ) قونلا ىلع انايكر( ادفو ) نجرلا ةنحرىلا( نجرلاىلا) ش-اوفلاوكرشلاو رفك
 _-ك_



 0 كر هظنس دارملاو هلق 2١ (لاشام تكتم ) ةهنع ع ديرياف هسفنا روج اف * ا 1 ىلع هنسلب و

 اء وهو ديتع بقر هيدإ الا لوق نم طظفليام ىلاعت هللا لاق 0 ريغ ن لا لاق اق اك هنال هلوق اننتك انا

 لع ىاءمع مك ىب دات مل انيستناام

 2 000 0 0 ا ىعع ه ١> علاق ددملان مءأ ل

 داو هلوقك دل داوالو ل
 0 8 ىدارف 0 6

 دكا 7 .(ةهلآ هلا رود نم

 اناكعاأ نون كرسشملا ءالؤ 4

 (1نعمهلا ونوكيل ) اهم وكلا

 اونوكيو. يل "انا 0 زيعمل ى 0

 | انامتأ و ءاعف_ مهل

 (الك )باذعلا نم مهنو دقني

 نورفكيسإ اوظاعمها عدر
 ةهل الل ريمضلا ( ىتدايعب
 ع

 |فعاضنو هءاذعديزنوأ هلهأتسيام باذعلا نم هالوطنو#ادهباذملا نم هلدعوإ# |

 ورفكي 8 اهب مهززعتل داكقاو عي الك 8 ءدنعءاعفشو هللاىلا ةلصو مهل ١

2 5 

 ا 1

 ةفالاىف دز يباذعلا نم هديزت ( باذعلا نمهلدعو) ةّل نيابي تسل ىف أت اسنم الاب نيم 9

 هيوم ا

 . هلوقةقرط لعدلوق انبتك اا هلرهظنس 6 لوقتامبتكتس
 ةمشل ىدلتمل انيس ااماذا

 © اهظةحاو:ودعلا د تكرم ماقتنا هنم قتننسوأ ةمشل ىدلتملىا نع

 1 زق ر هيدلالا لوقنه ظفليام ىلاعت هلوقل لوقلا نءرخأتتال ةبتكلا سفنناذ

 ]ع هضعء طرفىل ع ةلالد ردصملاب هدكا كلذلو هللا ىلع هللازهتساو هللارتفاو هرفكل

 كا درف اف ةمايقلاموب## انننأيو وف داولاودلملا ىنمي © لوشام 8 هتوع 6 هلرلو
 وقلااذهلاضفار ادرف لقو ادنازدك ىف هاناكدلوالولام هيححنال

 د ثيحمب اوززءتيل » !نعمهل ا يكاد ,ودنهاوذذتاو ف هنعاد رفنم

 د ع,ناالضف امندلاف

 ممداسبع نورد“ ىأ

 هللاونولوشو اهلوركتو
 3 وبذاك متنأإ و انوع دبعام

 نوركشب ىف نك همالوأ
 اهودبع دق [نونركت نأ

 انكام انير هللاو هلوقك

 ىأ (نون وكيو) نيك

 ىلع ( ميلع ) نودوبملا
 اىصخ ( ادض ) نيكرشملا

 لوقتتف قطن. ىلاعت هللا نال

 نيذلاءالؤه بدع براي
 دضلاو كنود ند انودبع

 عما و دحاولا ىلع عشب
 نع مهل ةلباقم ىف وهو
 أل ل علا دض دارملاو

 ميلعنون وكي ى

 نونوكيى أ ءودصقامل ادض

 ا أ ناوهلاو

 * ( لوقبام )ظفحتس ( بتكنس)
 ةةب الامذه تازن ريخاودلولاو لاملانمايلاخاديحو (ادر ,ة) ةماسقلاموب ,(انيتأيو) نينم ومان م هريغ ىطءنو نا ىف

 | اونوكيل) مانصالا نع ) ةهلا هللان رود نم ) ةكم ل 1 اوديع ) يدمر انيح 21غ قدحا دوترالانا

 رفكتشسم) هللا بادعن هه ةكتم ميلنوكيال ملل (الك ١ هللا بادع» نمعنم ( | 8 )مانصالا

 م مانصالا (ادضإ) راغكلا ىلع (مهيلع) مانصالا ىندي (ن نو 1 زراقكلاةءاغت

 ىنوكيو كار كنس دخلا فاذا 0

 5 1 .لنقو ةرخآلاىف ه.ميزاجتف لوشام هيلع ظفحمس ىأ 7 00000 0

 وز |قودكلم ل اطباو ظ

 نا عصيالفدإ والو لام الب ادرفؤلا ةمايقلامون ىنمي انين ايو هلوق كلذ درفقب ١

 هم ىتعي ملا هللانودنم اوذختاوو# ىلاعت هلوق #* دلوالو لاع ةرخآلاىف |

 | ىنع ة دعا أ #« انع مهل اونوكل 8 اهنودبعي ةهلآ مانصالا اوذْخْلا شيرق |

 2 © داعي نو رفكسسإ# اوعز اكس حالا سيل ىأ هي الك ف باذعلا نم مهنوعنع_ ءاعفش

 م 0 نيرا ةدابع امودبعي اوناكىتلا ةهل آلاو مانصالا دححلا ىنءي |

 ]| اوناكو مهلءادعأ ليقو 00 اع اناوعا ىأ أ 6 ادض,ملع نونوكيو# |

 وعبتا نيذلا ًاريتذا هلودقل انومت ديعام نولوقبو مهتدابع ةهل آلا دسجعس © مهتدابعب
 مهتنتف ة نكت مل مثىلاءتهلوقلاهودبع مهناةبقاعلا ءوسل ةرفكلا ركتيسوأ اوعبتا نيذلا نم
 الا لوالا ديوي © ادض مهيلع نونوكيو 8 نيك رشءانك ام انيرهتلاو اولاق ناالا

 نوكت اهنا ىنعبأ ىنع مهدضبوأولالذ مهياعنوت
 0 7 نيرفاك نون وكيىأ ةرفكلل واو ١ لءجوأ م :ارين اه.دقوت ناب مهماذ
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 باذعلا قوفاب اذع هديزن ىأ 4 ادم باذعا!نمهادعتو 9“ لوقنأما ورنكي يد ةكبالملا

 ءاياانك الهاي د]ولاو ,لاملان مدا ئَأ ا ## لوش 1 رنو# هءادع ءةدم ليطن لددو

 َك ا لكاذاو هفلخ نه ىل !!ثرالادوعفدل و ولام نهءدنعامهن ل
 تدم ا

3 

 فر

 7 مهعاياوأ 2( (لوشامهثرنو)ةداي ز(ادمباذعلان م]هلدب زت(هلدعو) بذكلا نم



 ةيقاعو امج سم ىأ ( ادرم ديخو )ر افكلا ميرخمفيام (اباوث كبر ردنع ري

 « !باوثكير دنعري_خ 0 ربك اهللاو هتلاالا هلاالو هللا و هدا ناس لوقو سمت

 ل امو مقملا معنلااهل امواعساهبن ور: ىتلا ةينافلاةحدخلا ممنلا نمةرفكلاهب عمتامةددأع

 ةدايزلادرحلاما انمهريكخاو## ادمعريخو إل هاون هيلا راشااك مئادلا باذعلا وةرسملا#

 رفك ىذلا تيأرفأ #9 هدرب ىفهنمهرح ىف غلب |ىاءاتشل أن مرحا فيصلا مهلوقة قرط ىلعوأ
 ءاضاقتفلامهيلع بابل ناك لئاونب صاعلا ىف تازن * اداووالام نيتو اللاقوانتايآل
 تعب نيحالو اتسمال واح دمحم رفك اال هتناوال لاقف دمعت رفكت ىتحال هللاقف

 رابخالا دنسىوقا ةيؤرلاتناكاملو كدطعاذ دلوولام هثىلن 5 ىنتتحتثعب اذافلاق

 قعر ؛اكلا اذه صب ربخا ىنمملا وبقعتلا ىفاهلصا ىلعءافلاوراب رخالا مع ت تيرا لمعتس

 برعلاك هن فة وانلا قدس مجوهو ادلو ى ءاكللاو هه ةو١كئاوا ثيدح

 هيدحوت ىذلا بيغلا اع ىلا قئرا ناىلاهناش ةمظع نم غلب دقأ * بي غلا علط| و9 برا

 د #9 هيلع نأ و ادلؤو الاثر الاق ىئينا دا 0 راهقلا دحاولا

 هبيعلاىلا لصوتيال هناف كلش ادهع بوبغلا مالعزم ذختا وأ # ادهع نج رئادلا 0

 هللادعو نافذ لاصلا لمعلاو ةداهشلا ةلك دهعلا لدقو نيقشرطلا نيذهدحاب ال

 طعنا نا وستلا ”ىطخ هنا ىلع هيبذلاو عدر هالك وي هيلع هيت باوثثلاب

 اهحاصل بت ىتلاةحلاصلا لاعالاو راكذالاىأ #« تاحلاصلاتائقابلاو ف مهن قل
 تيًارفأ# ىلاعت هلوق #* اعجرمو ةبقاع ىأ هادم ريخو اناوث كبر دنع ريخ

 ةيلهاملا ىف انيقالحر تنك لاق ترالا ن؛بابخ نع «قر) ةيآلا انناي آب رفك ىذا

 ن.صاعلل تامعف ةياورىفو ءاضاقأ ةاذ نيد ىمهسلالئاو نب صاعلا ىلعىل ناكو

 ىتح رفك أالتاقفدمعم رفكت تح كيطعأ اللاقف هاضاقنأ هنتخلافيس ىمهسلالئارا
 0 ِء

 ثعباو توما ىدح قعد لاق لب تت

 0 ا ء نءالاق 7 اا علط ملأ هاو هيلع 0 دادحلا نقلا ادرفهلوق !

 نجرلادنع ذخنا مأو المأ ةنجلا و ,هءأ لهي ىتح بيفاالع رعزعأ ليقو لطوفحملا وللاىف ا

 ليقو همدق احلاص الع لع ىنعي ليقو هللالوسراد# 0 هلال لاك ف «ادهع ْ

 د لءش مل ىنمي هيلع در # الك ةنجلا هلخدي ها هيلا دهع |

 7ك

1 

 ب ام وعم تس سد تحسس دعس م هس اح اج تس هو حال

 تاولصلا نم لءقاماهيف ل د.وداب الاد |اهتدناع قمت ىتااتاعاطلا## تاحاصل | تايقايلا 00

 بك أ هللاومتباالاهلا الو هتيدلاو هللا ناهس وأ سما تا ولصلا وأاهلك ةرخ آلا لاعأ (تاحلاصلا تايقابلا و)هقيفوتب#
 ىأنينمؤمللاولق ا رافكلاب مكب ة

 عطاومة عب رأ ف ماللانوكسوواولا م 1 2 دمئ(اداووالامنيتو ةللاةوانتاب ردك ىذلا تان ةأ)ايدن نسحأ اواماقمريخ ٠

 برعلاكدإولا ىننعوأدسأف ( ا ١) دسأكداو مج 4: 1076 ؤ- ىلعو ةزجحونوفرخ زلافو ان,

 ةيؤر تناكامللو برعءلأىف
 ةحص واسإعل ا ىلااقب رطءايشالا

 كل | را ولامع | اهتعوشلا

 ان ءانلاورشأ ىف
 اضيًأريخأ لاق هناك ب يقعتلا
 ركذاورئاكلا اذه ةصّش

 كنا 00 برةعدثدح

 مسق باوج نيتو“الهاوقو

 نم(بيغلا علطا ) رمصم
 قئرا اذا لبجلا مالطأ مهلوق
 ماهفتسالل ةزمهلا هالعأىلا

 ىأةفوذع لصولاةزمهو
 لوفحلا حوللاف رظنا

 دنعدا مأ) هش

 نا اقثوم (ادهع نورلا

 ةلادهملاوأ كلذ همك

 تاز'نسآانعو ةداهشلا

 روجشملاوةريغملان.دياولا ىف

 دققف لئاو نب صاعلاىف اهنا

 ترالانب بايخنا ىور

 ايلح لئاو نب صاعال غاص

 مكنا لاقف رجالا هاضنقاف

 ناو نوثعبت مكنا نوعزت
 اناف ةضف و ايهذ ةنجلاىف

 الامىواىناف هع كيضقأ
 عدر(الك ) دئنمح ادلوو

 تاقابلاو ) خوسنملاب ل

 امج م لضفأ ( ادممريخو ) تاولصلادابعلاهب هللا بيدام ريخ ( اباوثكنر ,دنعريخ ) سما تاولصلا عت 0
 الامزيتو هل لاو و) يمس رهسلا لا و نب اعلا ىنعي ا لاو وس وهيلع هللا يصدمسع (اننايآ نفك ذلك :ردلا

 لنوذحلا حوالاىفرظن ااذملا علط أ)لاقوهءلعهتلادرف ةرخ الا ىفادل و والامنيطءالاقحةرخ آلا فدل وتنام ناكنلا(/ادلإ

 لوشام هلنوكيال هيلعدر( الك) لوشام هأ نوكف هللا الا هلا ذاب (ادهعنج رلادن ء)زدقتعا (ننق مازولا



 أ 1 ىنمع صالااذهو ةيطرش اهنالنه باو> ( ادمنجرلا هاددمءاف) رفكلا(ةلالضلاىف ناكنم لق )

 1 لع جرخأ امتاو امثا اودادزبا مهل ىلع امنا ىلاعتهلوةكالالضو انايغط دادزنا رمعلا ىف هل لمأو هلهمأ ىنعي نجر لادإذك

 ءاءىه ( نودعوبام اوأرذا تح ) لالضااريذاعم مطق. لثتملاهيرومأملاك ةلااللوعفمهناو كلذ بوجوااناذيا مالا
 ناذعلااما) نيع ىأردوعوملا اودهاشيناىلالومتاا اذه ن ولو. نولازءال ىأ ضارتعاامهنيباموايدن نسح و اماقمريخ هلوقد
 | ملاخبام وةمايقلاى(ةعاسلااماو) هي[ 17رقح- رسالاو لتتتلاب ههايا 4 رسثعسداسلا ءزجلا م نيطسملا بيذعتوهواين ا

 - امهف لاكتلاو ىزملا نم
 نولعيسف) نودعوباممنالدد

 الزنم ( اناكعرش وهنم

 اناوعأ( ادم فتضأو)
 نوملع ذتنكف ئأ اانا

 هوردقام سكع لع الانا

 فعضاو اناكم رش ماو

 دادس ةوءزب او نططاك ىرامل ةيؤرلان ه لءقر اكل ىأرلاو ةنق كرم

 ءاقلاىلعاثي رركبوءاأر د 1 لارا ء هناىلءوأاهءافداو ةزمهلابلق ىلعاير

 مهب 3ع نا نيبمث ةعوجج نسا هداف عحاو»و ىزلانمايزو ةزمهلا فدحتاير ىرقو
 ةلوَش ةرخ آلاىف نوكيام صصقنلاو لضفا ىلع رابعلا امناو ماركاي سيلو جاردتسا

 هنمتكلاو رمعلا لوطب هلهعو هدف هي ادهنجرلا هلددعلف ةلالضلاىف ناكندلق #

 هريذاعم اعطت واحاردتسا هلعننا اع هلاهاناب انادنا مالا ظفل ىلع هحرخااعاو

 رك دينه هتفرك دتنام كرمت : وأ هاوقكو امثا اودادزبا مهلىلع اما ىلاعت 2 1 :
 اونآ نيذلل | ورفكنسذلا لوقف لدقودلا ةيغ « نودع رانا اراد | ىتحإل ١ ردح اوان تال
 ةوعوملل ل صفت هيدعاسلاامأو باذعلاامأ 8نودعوبام اوأراذا ىتحريخ نيقيرفلا ىأ ١ فالخ ىلع نينمؤملاناوايدن

 0 دو مميلعألا ووابأل ديا ونا مدانو هو ردقام سكع ىلع الا اتا ش 1 0 دو 1 نيش رفلا نم © اناكءرمشو هن م نوإعيسف وه لاكتلاو ىزخلا نم هيفمهلاشامو ةمايقلا ا 00 8 0 ءوباماو ارسساوالتق مهايا مهذعتو مهيلع نيإملا ةءلغوهو ايئدلاىف باذعلااما هناف 8 01 4 0 مي
 |[ نيدمؤملاهتلاةرصنا وما (© دانت نسحا هنلباق اراضناو ةئفىأ#«ادنجتفمضاو ل ىحدعب ةيكع ةلجلاو ىلا مه2لالض نعن

 ىدحوةعاسلا اوذعانلا

 اهدعب ك4 ىلاىه

 ةللانا ىرتالا لجلا

 ايو راهو هتك ش روهظو ممابعاوم موقلا هوجو عاج ابىدانلا نسح نا |

 كلا لاهمانا نيبال هناك ل وقلادعب ةيكحلا ةيطرشاا ىلع طع *# ىدهاودتهانيذلا

 هلا 01 اعل رلاهتم مؤ ظحروصق انيس ناداراداضقل سيئامدلاةامح ابدعت

 0 6 را! ىسعف هيل ددولف ىلع فاع ل.ةوهنههضوعوهلريخوهام هندارا لحوْع
1 1 

 ةياده ه]لباقملا ديزي وهلالضىفهتلادءزب ةلالضلا ىف ناكنم لبق قحواهدعة فازوا
 . نودعوبام اواراذا هلوث

 ْ ال ءاسمربكلا ىتمع سعأ اذه ادمن جرلا هل دلت ةلال ذلاف ناك نم لق ةيؤرلا 0105 -
 ازا رسالاىأ 4 باذعلااما ندعونام اوأر اذاّت>98 هرفكىف هلهعو هنافطف 5

 نا كلذدنع ىأ هي نولعيسفول رانلانولخ ديف ةمايقلا ىنعي «ةعاسلااما و# ايندلاىف دل ع

 1 + هأ نوملعيسف و أارصان لقاىأ ادن فعضأو# الزب ربه أ 000 ناكنم هردقت ريذلا مقوم

 10 5 ىأ مهلوقىفمملعدر اذهو ةنجلا ىف مهو نونمؤملامأ رانلاىف مهو تا هبع راسم ذاك
 || اان اناعاىأ 4 ىده اودتها نيذلاهتلاديزب وع لجوزع هلوق 6# ايدن نسحاو 1

 فوطعم ( ىده اودتها

 لالصىف ديزب ىأ ديزي و

 3 ىلع 0 انشوأ ءادتهالا ىلع اناس ىده نينمؤملاىأ نيدتهملاديزبوهنال د لاضلا

 مهرظناذداولاولاملاىفةدايز ( !دمنجرلاهل ) ددزيلف ( ددهلف)كرسشااورفكلا ىف (ةلالضلا ىف ناكنم)دايمهل(لق) ارظنم

 راثابةمايقلا موي باذعاماو( ةءاسلااماو ) فيسلابر دي موي (باذعلااما ) باذعلا نم ( نودعوبام اوأراذاىتح ) دحماي
 ديزيو )ارصاننوهأ ( ادنج تفضاو زاك دى اقضو ةرخ لاق الذتما ( انكم رشوع وف ) مهي ديعواذهو (نولعيضف)

 0 8 ىده حمانا اباودتها نيذلا هللادب زيولاغو عئارشلاب( ىده) ناعالاب (اودتها نيذل هللا



 هللا تايآ ذااقدصم قا اوهوهلوةكةدكو ملاح نيهارب واح و ا رقلا ىا( انتإآ مهيلع 9
 ءارقفلل ١( ونمآ نيدلل) م زقاوفلكتو مهروعشاواحردقوشيرقو' كرسشم ىأا ورك نذلا /!لاق)اعج وةعضاوالا ن وكل

 عضوموهو فلاب( اماقمريخ) متنأ ؟ ميص ةروس ممأ نحن (نيشرفلا 4 ا زوو ىأ زن :ثخ مايو ةثعش هس

 نكسملاوناكملادارملاومامقلا )
 م ل تل مو ظاوماوهو <. عضاان 0 قادما تاليف ظافلالا تالت 1 تاني انتايآ 0 لتاذاو 3 1 ىلع

 نسحأو ) لزاملاوةماقالا
 موقلا عمتجاسلحم ( ايدن

 01 ماو ةرداتسلدف

 انلزن أذا لوش ىلاعت هللانا

 نيهاربو لئالد اهيف ةيآ
 ىلااهيفريدتلا نعاوضرعا

 ا مهاضف ىلع ابيف 7 ةدايزب لالدتسالا دانا ل 20 راق 1 |

 كلذ مي اس كا انلاَن . رهاظب مهل و لاك + |ىلع مهرظن روصقا هللادنع مهلاح ١

 | * ارو اناثا نسحا مهنرقنم مهلبق انكلهاكو ف هلو اضقن ديدرللا عم اضيا
 ٠ كح ولاملاوةورثل راغكالا : 0 ||

 مدح هنالان رقرصع لكلها ى ماع او هنا نرةنهو ٍ : لها لوعفمكو
 2ك 1 9 0 ا 0 1 3 م

 ىلاعا لاق لا اول راد 5

 ع ا كا ةئمدح ام وه لقاو تلي)| عاشق هينا | 2 ىدعا اناا ةقص ء.-تدلإ |
 (نيقند 7 00 ا فر 7 . 0 55 0 ّق ةامالطم 5 ربع و مك َن 2

 اوبح رانلانم جرخي لجر ةنجلاالوخد ةنجلالهأرخآو اممم احورخ راثلالهأ رخآ
 اما ب دحتو تراي وكر ف عج ريف ىكاله اماه لا ليضمفارمتايف ةنيلا لخ داؤ بهذا هإهللال ف

 برايل وقيف عجريف ى'الم اهنا هيلا ليجمف اهيتأب انف لاق ةنلا ل داذ تهذادإ ىلاعتهتلا لو !

 اهلاثعأ رقع و ايندلا لثم كل ناف دن لا لخداذ بهذا ىلاعت هللالوقيف ى الم امتدح 9
 كئانومر تيار دقاف كاملاتنأو ىبرختستأ لوقف ايندلالاثمأ ةرسصع لثمشل نأ وأ
 ةازنم ةنجلا لهأ ىندأ كلذ لاش ناكف ءذجاو تدب ىتح كوض سو هيلع هلا :

 لاقرباح نء # نانسالار 2 نعد 3و ؟الثأو هسارضا 2 00 تدب قحاوا

 اووي قح رانا دحر 21 2 نأ نذقإ !سوهيلع هللا ىلص الرع لق |

 ل اههابسال 1 5

 ا لكو انكله  نورقلا

 ,ه) مهدعب نأ نرفرصع

 بصنلا لعمق ) م

 ولكنا ىرتالأ ركلة فص

 ايصن نسح ناك مهتكرت

 عاتموه(اثاثأ) ةيفصولا ىلع

 شرفا |نم د ايداكيلا

 ليسوا زطس (انترو ) ١
 -. 1 . ٠

 ايروتيار نم لوعفم ىنمع

 مهيلع شريف لاق ةنلاٍباوبأ ىلع نوحرطيف نوجرف لاق ةجرلا مهكر دن مث 0

 مسقلا مع ذأ ىذمزتلا 5 1 واف ةبلل تنتاك وتينيف ءاملازم ةنملا لهأ ١
 ةيآآلاتلدو رانلا اوا>دقكلانا ىلع ىلوالاة آلا تادف ليسلا هيءاحام لكلا او ١ ١
 نيملاظلاا,يف كرو نيدحوملاعيجو نيقتملااهْه جر تأ ىلاعت هشلانا كي ادا او ةيناثلا

 تاعضاو لئالد ىأ ه# تانيب انتايآ مهيلع ىلتت اذ اووي ىلاعت هلوق د6 نوكرشملا مهو

 نيذلل 8 شيرق رافك نم هنود نمو ثرحلا نيرضنلا ىنعي «اورفك نيذلالقؤل

 مهشدعفو ةفاشق مف تناكو اسوةيلع هللا ىلص هللال وسر بام ءارقف ىنعي## اونمآ |

 نوسليو مهسؤر نوئهدبو مهروعش نولجرب نوكرسشملاناكو ةثانر يسانقلا ةنوشحأ

 ةماقالا عضوم وهو انكسمو الزنم ىأ 6 اماقمريخ نيشرفلاىأ 9 مبانرخأ

 صاع نب او عفان اددشم زمهريغب

 ماغدالا ثاهلبقام راسكناو

 ةمعتلاوه ىذلاىرلا نموأ

 ا ا /
 مهماع أرق (ماعلتتاذاو)

 اننا ) هءاكحأ و رضنلا
 000 0 مهنرق نم مهلبق انكلمأ | كوو» هلو. ىلاعت هللا مهباجأف اسلع ىأ « ايدننسحأو ف

 هللاىلصدمحت (اورفكن يذلا ارظنم ىأ 44 ارو 9 اسانلو ابايث نس أ لك الاومأو اماتم ىأ« تانج ىورلا و لص الاب( تاندب 0 5
 هباعصأو ر 5 ىءعين أرقلاو ناي (او :مأ نذدلل) هناححأو عب ماشا اخ و اق ( رضنلا ىنمي ثعبلاو نأ رقلاوإسوديلع

 مأنم م(نرق نه )شبر قلق ) مهلبقانكله أكو ) )اسلم (ايدن قيمت ) الزم (اماقمريخ) مكسموانم نينيد لهأ (نيقيرفلا ىأ)

 11 ائرو) هالو والا ومأ نك (انانأنسحأ, ل



 27- ذا -- يقل 1

 ا 105 121117101 سما دا 3 نت احلا ب مج اد جرن لهن الاه 7-2-2: تح

 17 ٠ . يعول 01 اا لج للا فلو ل911 اكو التالت يروج 3و تاجر 7-7 نكمل نطل طال راد( دج

 ب0 ما

 عله لوف اهؤاك ذىنترحأو اهحنر ىنبشق دقف رانلانع ىهحو فرصا براي |

 ف كلذ ريع أح ال كيتزعو لوقف هربع لاسال نأ كلذ تيطعأ نأ تدشءاقلا |

 ل وبألاق هعم هلثمو كلذكل هللالاق ىنامالاد,ت هنا اذا ىّتح هدرهركذ 5 لك اذكو

 - 6 اك 0 ري سدا

 ا ابق ةرجشلا قبو مه د ةذلنا ىلا : ءر يروقلا ةرانا نينهؤملاناو

 هللا عأ رانلا لهأن م 5 نمةجر هللادار 1 اذا 0 مث لدحم» نم ميو هإلمعب

 الاءرحو دولا راث اب موفر ,ءإو مموج رم هللادعي ناك نم اوجرخي نأ ةكئالملا

 مهلع بصيق اوشحمها دقو رانلا نه نوجرحمث دوهعسلا اع لك ايا راكع

 لجر قو دابعلا نيب ءاضقلا نم غرش مث ليسلا لج ىف ةبحلا تينتاك نوتبنيف ةايحلا

 اوقف رانلال_.ق هه> وب ليتم ةنكلاالوخد رانلا لهأ رخو رالاو هما

 7 ار دهع نم ءاشام هتلائطعبف كنزعوال لوقيف كلذ ريغ لأست نا كب كلذ لمفأ نا
 اءاشام تكس اه و انيكت ىأ ةنملا ىلع هءلبقأ اذاذرانا| نع ههحو هللا فرصيف
 وللا تطعأدق 1 ا ا ىسدق براي لوقت هك 3 ىل اعت

 32 ف كقلخ قشأ نوك ل براي لوقف تس تنك ىذلادع اناس الوأ دوهلاو

 59 ما راهمإب غلب اذاف ةنجلاب اب ىلا همدقيف قاثمو دهع نم ءاشام هير

 اوقف ةنكلاىناخدأ براي لوقف تكي نأ هتلاءاشام تكسيف رورسلاو ةرضنلا

 :م لحوزع هللاكمضبف كقلشل قشأ ىنلعجتال براي لوقيف ترطعأ ىذلاريغ
 75 > هللا لاذ هك تهعادقا اذا ىدح 0 50 هلل وق ةنطلالوخدىف دل نذل

 لص هللالوسر نم ظفحلا مل ةريرهونأ لاق هلاثفأ ةرشعو. ةريره ىبال ىردخلا

 كل لوقهتمعس هنع هللاىذر ديعسوبأ لاق هعم هلثمو كلذكل هلوقالا !سوديلع

 2و امنوفرمي ىتلاةروصلا ريغى هللامتأبف لاق ىراذال ةياور ىفو هلاثمأ ةرششعو
 أف أف هانفرع انانأأ اذاف اثير انيتأي ىتح انناكم اذه كنم هتلايذومن نولوقيف مكبرانأ
 تامامأ 1 تلق د هنوعشف امر 5 نولوقيف مكبر ل لوقف اموفرعي ىتلاةروصلاىؤ

 هع اكشن و ةمامقلاو نةروسريسغفت ىف ىأيسف ةيؤرلا ىلع مالكلاو ثيدحلا ىنادع

 ولأ نم وهو فقعم كوشوذ تينوه نادعسلا كوش لثم هلوقءهظافلأ بيرغ حرش
 علاو هتكلهأ ىأ بونذلا هتقوأ لاقت هلمعب قبوب نم مف هلوقوه لبالا ىعاسع

 ىف عن ىتح طارصلا بالالك هعطقن هنا ىنعملاو عطةملاوه ليقو عورصملا ىرملا
 كهلوق»مظعلا ىد.تودلجلا رانلابهذتنا وه لبقو | وقرتحاى أ اوقف[ دهو موقد
 ةزااوه لسا|ليجو اعيج تاروزللاىهو ءالا ريدكب ةبملا ليسلا ليج ىف ةبحلا

 دق لاق هناكف ملا بشقلاو ىناذآ ىأ اهحمر ىنبشق هلوق+ هتطاش ىلع ءاملاديقلي
 ةرعزلا امرهز ئأرهاوقءاههلو اهلاعتغا ىأ اهؤاكذ ىنقرحأو هلوقءاهحر
 ممبيع هللا ىلد ا لاقلاق / دوعسم نبان“ ,ع قر هي ار 8
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 مك 1076 زم

 هللاديح وااحاو 0205-22 ناك د# أضم مح كبرىلع ناك 8ارملع دود هناف طاق

 1 مس ةروس)
1 

 نم مجنملاق اهدراوالا مكنم ناو ىلاعت هلوقىف دهام نع ىورو ىهل كرولا مآ
 نع (ق ) رانلانم نيمؤملاظح ىعو منهج ن دربك ناريس ىو اهدارود جسما |

 منهج 2 هلوة»ءاملاب اهودرباف منهج حف نم ىلا لاق سو هيلع هللا ىلص ىتلانإ نا

 0 رو ناكىأ 06 ايضقم كو ىلاءتهاوقو # اهرحو اهعكول 1
 رمشلا ىأ 6 اوقنا نيذلا ىجتت مث ٍه هبجوأو م كلع ىلاعت هللاءاضق امزال

 رانلا ىف قيفامقتم نوكيال قسافلاو نوقتملا مهو اهنم وون نم ةفصنيب مث اممودرب لكل

 كلذ ةدهصل دهشيو هتلاالا هلاال هلوش كرمشلا قت ىذلاوه قتملاناب هنع بيجأوا
 نم قتمهناهيلع قدصنمو كرشلانه قتم هنالاشنا 3 هلو_سرو هللا نمآ نم

 قدص تا اع قدصنمو كرسثلا نم قتملا نم ءز>ح قملانأل قم هناك كرس ل

 راينا خف جرم نأ بجتيو كلذ © ءاذاو قم ةريكلا 5 كر درقلا ل ْ

 تر مهاذايلد اهومهوت ىلا ةياالإ عت راضف اوَشانذلا ىمن م ىلاعتهلوق مومعب

 تدرودقف صنلا ثيحنم انو فحأ| ثيحم اذهو مهلوقا دال لذ لئالدلا
 ىنلانع كلامزي سنأ نع ( خ) رانا نم د>وملا نهؤملا جارخا ىلع لدت ثيداحأ
 رانا نم جر لاق سو هيلعدللا ص

 نم رانلا نه جرو ريخنم ةرينزو هبلقىفو هللاالا هلاال لاقنه رانلا نه جرا ١

 ريخ نم ةريعش نزو هءلقىفو هللاالا هلاال لاق نم

 نورابت لهلاق ةمايقلا موبار ىرتله هللالو سراي اولاق سانلانأ ةنغ هلا

 سعثلا ىف نوراع لهلاق هللا لو_سرابال | ولاق ناو هنود سلردملا ةليل رمقل 3|

 مون سالا رمث# فالدك ةناورتا مكناف لاق هللا لو_سرايال اولاق باحم“ امنود سدلا

 لوقينهللا مهيتأف اهوقفا ايم اهنف ةمالا هذه قمو تا .عاوطلا ع نم مه هلا

 مكبرانأ الوعي هّليا مها هانفرعانمر ءاحاذاف انمر 7 1 ىح مك اذه نولوةيف هب زال

 ند رم لوأ نكات 2 2 اذ يظ نيب 000 ترحل مهوعديبف امير تنأ 0

 4 مهلاعاب شان طخ ىلاعت هللا الا اهمظع ردق رسال هنأ ريغ نك

 ١ © اوقتانيذلا ىمعن مث ةفديلع مسقا لبقو هفلخ نكعال ادعو هيدعوناب ىغقو هسفن ىلع |

 , كانهىأءاثلا مفي مث ”ىرقو فيفقتلاب ىجمتن بوقسيو ىئاسكلا أرقو .ةنإا ىلا نوقاسيف
 ْ اهلاوج ١ رمان الع ليلة وهوا وناك اكمبب ةر راهنم # ايثح ابي ةنيملاظلارذن * ||

 ا 5 بلال قةلوملا + لاق بكرلا ىلع نيثاح لقو اعيج 1 ها اشحأ 4 نيملاظلا ردنو 2

 ١ نيب هللازأ ليادي رانا ىف دلخ قسافلاو ةرييكلا بحاصناىف مهبهذم ةحص ىلع ليلق |

 ١ ةريرهىبأ نع ( ق ) ناعانم ةياورىفو ريخنم ةرز نزو هبلقىفو هللاالا هلال لاق

5" ' 

 ا ع مهنمو سما عن نم مهن عبتملف امش كيعلا ناكدنم هللا لوقف ةماقل

 ا مهناذ لاق متناول د ز له نادل 1 8 4
 أ

 قبوي نم مي

 ا كر لع ناك)

 مهدورو ناكىا ( ايضقم

 متحلاو اموتعاشباك ابجاو

 هبجوا اذا مالا مت ردصم

 مهيل 0 بحوملا هب ىعسف

 ىلع و( ىجعن مث) ريمالا ب رض
 ( اوقنا نيذلا ) فرفععلاب

 نونمؤملا مهو كرشلان ع

 (ايثج اهف نيملاظلا ردنو)
 لكلا لود ىلع ليادهبف

 لقب ملوردو لاق هنال
 نا بهذملاو لخدسو

 بقاعيدق ةريبكلا بحاص

 ةلاعال وعن مث هبنذ ردق

 هدرا يسر لا كافر

 ة.صعملا نال بتاعبال

 مهدنع مالسالا عم رضنال

 دل ةلزتعملا تلاقو

 | لظتماق- كب رىلعناك )

 ١ 5 نآاحاو اساك ءاَضق

 ( اوقتا نيذلا ىجن مث)

 كريسشلاو رفنكلا

 كرتن (ردنو)شحاوفلاو

 (اهمف) نيكرسشملا(نيملاظلا)

 امناداعيج (ايثج) منهج ىف



 ةاو ا هودروام ةهلآ

 نيذلا ىجن 6

 لو دلادعب نوكتاع اًءامعلا

 اذا اوقتا

 دورولا مالسلاهدلعدإوقاو

 قبال لوخدلا
 ىللعن وكت اهلخ دالا رحاذ

 امك امال سوادرب نينمؤملا

 الورب

 نم ؤماي 2 نمهؤملل رانلا

 ليقو ىهلأفطا كرونناف

 لوخدلا ىععإ دورولا

 رافكلاب صتخ ةنكل

 مهمهناو و و سايعنا 2 ردل

 ةروهشملا ةءار ملا لد

 هللاديعنعو تافتاالا ىلع

 هلؤقلا روشللا 1
 نبدم ءأق داروالو ىلإ اف

 نودعبماببع كئاوا هلوقو
 نع دارملاناب هنعسحاو

 ةداتقو نسا نعو امادع

 | ماع دود لك دلا نال

 فذاقشو ةنحلا لها ملفا

 دهام نعو 8 راثلا لها

 سموه رانلا نم ؤلادورو

 هلوقلامثدلا قدا

 لك ح ىلا مالسلا هيلع

 لح رلاقورانلا نم نهؤم.

 تنَه أ رخآل ةباصصلا نم
 تنشاولاق منلاقدورولاب

 ميفف لاق ال لاق ردصلاب

 لك منو ةاث3ا مفو كل_عحلا

  4هلوق ١

| 

 | نم دارملا نوكياذه ىلعفاهسسح نوءعسال نودعبم اهنع ككل 4 - أ

 ا ع 17 1 0ع سدا ء ردا م

 ضعبل مهضعب لاق ةنجلا ةنللا لها لخداذا

 زاوجلا اهدورولبقو ىلع

 مث امهج بصح هللازن ود نوديعتامو م 1 سابعا 2 لوخدلا دورو هلأ ل عفان

 ىقحرخ ناوحرااناو اهدرتس تناواناهللاو عفان ابلاق 0 ءالؤه م 001

 نم لوشيراناا نينمؤاا لوخد لاقنف كم دكت اهنم كح رنا هللا

 مهنع ريخ أ ىلاعت هللانال رورسلاو ةطبغلاعم لب ةتبلا باذعالو ررضالو فوخريغ
 لمتحم تاقءاجما ذعرانلا رح نينهؤملا نع مفدي فيك تاقناهربك الا عزفلا معزحمال مهنا

 ةقصالملا ءازحالا لعجي ىلاعت هللانا لمت< و نونمؤملا اهريعتف رانلا دمت 0

 نينم وم ا ىلع 0 نيئمؤملا نادال ةقصالملا ءأ زحالاو 4 ةقرع رانلا نم و ءانكلا نأ

 ل ودجمالا+ نيلكوملا ةكمالم انا اكو مالسلا هيلع مهارباقح ىف تناك اك امالس 1 ر

 نافءاهملأ
 هناكلا له ىلع معدد لح هف نااهانو هنم صال ا اولع اذا ارورس مهدي ام كلذنأ

 ىراامو اهنم هللا

 اقدح هوحو 0 اا اح ةدافاف باذع نينم ملا لعنكي , ملاذاتلق

 باذعلا كلذ اودهاشاذا مما اهثلاثو أسف ن نوقاب مهواهنم نوصلخم» نينمؤاانوربثيح

 نم دارملاسيل موق لاقو ةنجلا عنب مهذاذتلا ديزملابس كلذراص رافكلا ىلع ىذلا

 انم مهل تقبس َنيذلانا ىلاعت هلوقل ادب أن مؤهرانلا لخد.الاولاقو لوخدلا دورولا

 دورول

 ةمركعلاقو روضحلا مدار] ن د ءامدرواملو لاقلت[ لد اًالتيؤر
 ناو لاقدنأ دوعسهنبا نع ىوروؤاهتم نوحرخالو امن واخدت مهاف ر 0 اى هيب آلا

 لعأ هيلعو 00 لواالا لوداع ةعحار ةياث كلاو ةمايقلا ىنعلا 8 هد راوالا م 0

 عت م ىل اعت هلوةليادب 0 له نهتم هلا راثلا نولذ هش اعمج مها 1

 او نونمؤملا رهو كرشااىأ اوقتا نيذلا

 نمقنالل نينمُؤ علان م دحال 0 0 هللا لص هللالوسر لّدلاو ةرب رهىلب أ نع

 نيت ىف اح رخأ مسقلا ةلحنالا ر رانلا لبق ق ةياورىو مسقلا ةلحئالار رانلا هسقثدلولا

 تدعم هنأ ةيراصنالا رشبم منع( م ) اهدراو والا مكم 0 مسقلاب دار أ

 كاف هللاءاشنار ان لحدسال هدصقد دنع 0 مو كم اع ىل اعت هللا ىلص ىنلا باص أ نم

 01 رأي ليتلاف اهتم اودياب نذلا 7-5 ا

 ردن واوا نيذلا ىب 0 هلبالاقدق ِ سوو كم لع هللا الط ىف :| لاف اهدراوألا م 1 /

 | لاقفرانلادرثناانير ابدعي ملأ ةنحلا لها ل وش نا دعم ندلاخ لوو ايّمح اهيف نيلاظلا ا

 | دقف نمؤمايزح نمؤملل رانلا لوقت ثيدلاىفو ةدماخ ىهو اممترسع مكتكل وىلب |

 ( ًافطأ )

 ]| لاقف لوخ دلاوه سابعن.ا لاَقف دورولاىف سابعا لآ قرزالانب عفان نا 0

 ١ ْ  لاقف هنع لئسمالسا|اوةالصلا ةيلعفتا راحنعءو مهريغإ راهتو ةدماخ ىهو نونهؤملا

 ا مهالاقيف راناادرثنا انيراادعودق سلا

 01 اهادعنع دارملاو نود_ءم ع كئلوا ىلامتهلوقاماو ةدهاخ ىهو اهوعد رودق



 نجرختاىأ ارو وأ أر ج ( ايتع نجرلا ىلعدشأأ ممأ ) ةاوغا| نمايواغتعبتىأ تعاش ةفئاط( ةعيش لكرم ن
 لتقو مهال واف باذعلاب م كلر روس 2 هاتعاف مهاتعا ىفلاثاوط نه ةفئاط م لك

 هل وبس لاق 07 و م الالض من 7-3 كر 6 0 ءاس ةرئااشع مهدشابار

 ل مل | 30 :
 1 500 7 : نوج-رلا ىلع دشار 5 5 لكم ية 1 نعزنتل نوط رسكلاب 3 هون

 0 326 5 1 رسل هيش : دشالا 1 :ىقو اهيف مهح رطنق مع علو ىَضعا ناكنم *# اب 4

 ل
 ىح 55 نموهوعو

 مهاتعاف مهاتعا م هشاوطزع هنادارألاف ةادكلا كلذ صخواو نايصعلا لهان م ريثكن عا

 | مضلاىل -ع ىنره معاو مم قلت ىلا امتةبطالك لخديوأ تدب ,رثلا ىلع راثبلا" ف قمهحرطيو

 ا موزال ضعبو ا ةاججن عاكف: ولا نبا را ا نأ هقح نال هءوييسدتع 1
| 

| 
١ 
! 

 ا
/ 

 ا
| 

 ٍ ا

 ١

 ا
|( 

 بصنلاب برعال هب امج | ©
 اذهو دشاوه ما لقو
 لوصوملامضوت ةلصاانال

 هبلا فاضملانا امهنسو |

 هصصخو فاضملا مدوب |
 هيلا فاضملافذ>ناامكف

 ءاحا كوب لقا
 ووك نا تنعو فاضملا |!

 ا لة واقزصلا قدح || مه م نس ذلاب 5 كل نحل مث هي هاوقىفءابلا اذ كو لعفاب تالا ناسلل ىلعو عيشت ىندع

 اهءضومو ءائيللاب> وم | نوعزتنملا م هوراناابىلوا مهياصوأ ىلصلاب ىلوا م هنيذلاب عا نما ىأ «ايلص انىلوا"
 ليلخلا لاقو عزانب ب 2 0 و /يلالضاو مهلذلض عا ف ءارس مباع عيشلا ءاسؤر ماب دارنازوحو

 [26 قهوا ةبرعم_ ىه |١ ناسنالإلا تاقتلا مكمامو © م ؟عمزناو ف داصلا ريك ايلص ضفخو اسكلاو

 ىلع 0 ا امر ,ءامود رضاحو اهاضاوالا © اهدر راوالا ولف مهنم ناو ”ىرتدنا هدنؤ:و

 ع رالل داق ةيطشلا 0 ١

 كلذإو نعزتم لحما بوصنم هقحملا داع هصقثداز هتلصردص فدحاذاذ ةفاضالا

 ةلطاو دشا هديخو ايلا هناىلع ءادتالابامأ هريغدنع عوف مو ابوصنم رم
 نعزتنلاهنع قامهوأدنغا مما ميفلاش نيذلا ةعيش لكم نعال مالكلا ريدقتو ةيكح |

 ىلعو نر دامت لع ةعش لكلع 4 لعفلاو ةشاتسو أ 0 مزالاا زب زيعأا ىعم نيت ا

 امال ةعشباماو هدعبام هرسسفب فودعت قلعت نا اما 1 ةعشلل ا ىعما

١ 

 ا ْ

 ا

 .ةمأ لكرم ىأ 4 ةعبش لك )َن ها عل أ نعلم » اونج مهبكر لع نوثجأ

 دخل مارق لام نذل
 2 اع نمح رلا ىلع 1 ارو هي ه6 امتع نور ا لعدشأ م 1 رافكل ا نم مند لهأو 0 م :

 نم ىلع اهقاوع زنلا نوكي |[

 انهاوو هلوقك ةعبش لك ا

 نعزتنل ىا انتج رنم مهل ١

 1000 لكضعب

 ثا ما ليقف مهنملاق 1

 00 قات ىلعو امد 3ع

 نجرلا ىلع دسشأ م هوتع

 مه نيذلاب لعأ نحأ ث) ْ

 راشنإب قحأ ( اه ىلوأ ١

١ 

. 
 نم ىتءالاذ تعال ارانلا لاخ دا ىف مدش ةنا ىهملاو كرشلا 5 مهسن رو مهداق ليقو ادركو 1

 7 8 *: - 5 : 3 0 ا
 نيلسلسم ,ةهح لوحاء.ج نوري ممانرابخالا صضءاىقو ارقذ دعا ا ربك أوه ا

 مظعأ باذعب صخ هوذك قادر مهن دشأ ناك ن 5 فق رفك الا رفك الا مدس م نارك 11 ٍ

 6 هريغأ عباتلا كاتحلا تاذعقوف نو 5 1 ثحاو لضملا لاضا | باذع نال ديك

 كلذلف تاذءاا لضابصيصخلا "7 باذءلا ةدشب صيصختلازيرقلا اذه ةدئافو لالضلا

 موقلاكار اعلا مالا ىلوأ لاشالو 03 0 رم لأ مهن كلاب رعأ نعام ِ مهعيح لاق

 مكنم ناو ف لح ولع هلوق 4 دي راثلا لوذدب قحأ مهنا ةي لا ىنعم ليقو تاذعلا 2

 7 مكمامهللاو ىأ رعشم هي هيف مسقلا ليقو اهدراوالا مكئمامو ىأ * اهدراوالا 1

 | - )0 ِ كريصت اهقوانهه دورولا ىنعم ف اوفلت جاو ناكملا ةاناومهوه دورولاو اهدراوالا

 12 هك ا كلوش ا ىنعم نورثك الاو سابعن.ا لاقف اهدراو لوقى ةيانكلا هيلا

 لاو ) ىلواب قتل | .اع لد 6 ماوقا نيذلا دل ىجحن مث رجافلاو 0 يلخ ديف ناخلا| ىلا ةعحار ةيانكلاو

 (اهدراوالا ) دحا( مكتم 4 ا
 زاثلا مهد رواذ ىلاعت هلا لقا 2و هعووم هللا ى دز سات لع دنع :ء لوخدل دورولاو رانلا 0 و

 تيب

 كر مهنيذلابلعأن همها مث 1 نآ رقلاب 1 را 3 رلا ادع أرييأ )نيدلهأ لكرم ما د م )نح حر !( نعزتنلمث )

 نيلسرملاو نيالا ريع رانا | ىنءياهلخ اد (اهدراوالا)دحأ |نم مكنم هامو ) مكنه ناو زالوخد( (ايضرا سا 1



 فاكلاو لاذلادبددشت, رئاسلاوركذلا نم 0 عفانو ىاش فيقخ 5 ناسنالارك ذب الوأ ) مهراكنأ

 نيب راكثالا ةزمهتطسوو لو ىلءرك ديال تؤطع واو ولاوريدشالوأ ىأ لانا 31 تعمدان اك ةءا رقكرك ذي

 ' 0 الا ةأشنلا ركشأل .ىتح لوالا ةأشنلا' لال رك دتالو كلذ لوقشأ ىنعي فطءلا فرحو هيلع

 ولاىلا مدع نم ضارعالاو هي 17؟ ]ظف»- رهؤجلا جرخأ ( ريثءسداسلاءزجلا ١ ثيحقلاخلاةردق ىلع
 فئلأت الا اهيف سيلف ةماثلا

 اهد روم ةدوحوملا ءاز حالا

 دعب ةعو2 هءلعتناك امىلا

 نم ءانقلخانا) قيرفتلا

 ىتلا ةلاللا لبق نه ( لبق

 اعااسو هيب راكتالاةزمه طيسوتو هلع ولم 0 ناسنالارك شالوأ# ظ

 ةئاغا هيلعف ذوطءملاناو فوطعم اوهتاذلاب ركمملا نا ىلعة/ الدال امهم دة” نا لصالانا

 رقم اذرص امدع ناكلب ه6 أش كن ملو ىلبةنم ءانقلخانا ف لمأت ورك د تولهناف |
 اذ ارفو ضاىعالا نم ايف ناكام لثم داحناو قيرفتلادعب داوملا عجنم بجادناف ١

 ةوهركفتلا هيدارب ىذلا ركذلانم ركذ بوء.نء نولاقو مصاعو يماعنباو
 كفو مالا اقيتحن هدب درا رمشعأ كي روف## لصالا ىلع 0 ْ

 هاش ةلاغ ىهو امو وه

 للدروع 1 ب دس ثا ثأر قا

 مودعملانأ لعو انا ام ىلع

 ةلزتءمللاؤ ا ”ىشي سيل

 ىا ) م رشخل كيروف)

 0 لوح مهن رضعمل مث قل ريع امدجاو و رشح دقف نيطاشلاب نينو رم ثعدلل تر ملا زافكلا

 د ,وةدع م هداعملاورخداام ءامقشالا لان و ارورسو ةطيغاودادزيف هنم هللا مهاجام ([ فطعللواو هلا(نيطامشلاو)

 ]اج ب ما باوثلارادىل !| مهنع ءادعسلا عقود رن اظيع ىأ عقوأ عم ىعو

 ىلا لصاوتلا لبق باس فقاوتلا عباون نم هتالوأ مطملا لا ميم هديامل نم منان رق عم نورسشحت .

 هىف داتعملا ىلع ةيئاح ةمالكىرنو هلوقا نوثاج فقوملالهاو باقعلاو ! مووغأ نذلا نيطاشلا
 ذك 3 فةوملا نم 53 نوقاسإ مهلعاف هردكلا ناسنالاب 7 ناكناو لواقتا ناطيش عمر فاك لك نرش

 انانكلاو ةزجارقوءةدثلان 1 مها منام مايقلا نع . -_ و وا مهتناعا مهح ا ماسقا قو ةلملسو

 هلوشرملا افادضم هعبأب

 3 هلو ان اع رم

 منهج لوح مهرس رضا

 ىأثاح عج لاح ( ايثج

 ا 15 لوعفنوأ بتاطع ِ نيطامشلاو 1و هيلع هللا ىلص هللالوسر ن أمل أ

 1 00 نيذلا نيطايشلا نم مهئانر ,ة عم نورث ةردكلاوا

 و اوريثحاذا مهلا هرساب سال هلدست عاس , مءاص وصخ ن ناكن ناو اذهو

 بو ركذتبىأ 6 ناسنالا ر كنءالوأ 9 ىلاعت هللا لات 1 ظ
 دق دحاجلا اذه ركفتنالوأ ىنءملاو 4 امش كد ملو ىلة نم ءانقلخانا ## ثعبلاركتم
 اءءلاق ةحدارب | ىلع نبذل لكم تجول ءالعلا ضءب لاق ةداعالا ىلع هيلدتسيف هقلخ

 3 و | نم نوهأ اينان ةداعالا نا كشالذا هيلع اوردقام راصتخالا اذه ىلع

 هما ميسو هيلع هللا ىلص ىن افي رسشت هيفو د كي روق لف ىل مام لاقف هسفنب مسقأ هلزوو بكرلا ىلع ك

/ 

 ئ 1 كاتلاو "كعب نيركتملانيكرشما ىنمي داسملاف ميممجتل ىأ 1
 < مهج لوح مهن رضحمل مث ف ةإساس ىف ناطيش عم رفاك لكس شح هنا كلذو نيطامشلا
 ىلع كرابلانا لبقو ناكملا قيضا بكرلا ىلع نيئاج لبو تاءاج سابعنب لاق
 "و ىلاعت هلوق ليادب لكلل لضاح ىنمملا اذه تاقناذ*ليلذلا ةروصك هتر وص
 .ٍ 0 اقل هاون قا هذولا ةدادلا لع وثملاب اوفصو لق ةماخ 2

 ىأ دجاسو دوكتكو
 ىلا سثمحمانم نولبش

 5 اع مي ى 1 طا

 7 ناك ىتلامهلاح

 هكر لع ةاثح فقرأ

 ءاعقلا | ةيطيال ىلا : مدلل ةكتعت م ديا م قلقلان م هناا
 لغم 0 0 نا ههه : امادقا ى 12 ةانسم ريع

 1 | ارز د اس مانع لو 0 ءمانقلخانا) ىسيعجلا قل نيو أ صال الا ركادالو ُ

 "نبط ”اقلاو 0 هءاحس اواس أ ىتميةمايقلا مو ا 1 كروت )ةنحأنالعر ,داقىان(ال ٌش



 نا : ممم اذاىأ 5 ١1ال١ ٌريؤ- قحملاب دولاب صوصخمهنالم ْ

 هي .آلالوا لإ ةوديفاهآر ,ةركل ناكاعاو هةر كل تعزاكد ءايا هعادولو 0 كل هتال]
 , هفطلو هللارمابالا ةنملا لزننامو ىن-ءللاوةت:1لا نولخدب نب_-ح نيقتملا لوق با

 هلضفو هفطا نع دا هان دحو اف ةرضاحلاو ةيقرتملاو ةقلاسلا اهلك روع كلام

 نياماعلا لاعال ايسان كبر ناكاموىا مهأوقل هللا نم ريرش أدمست كرر ناك امو هل

 هك هتدارعل ريطصاو هديعاق قف كبد نم لدبوأ فوذحم ربخوهو هيلع ناسنلا ع

 | هل ىتش ال هناب كتر تف ىعاملىأ هيلع بد لح مسو هيلع هللا لص لوسرال 4 93

 ءزهو ىحولا ءاطباب شوشتنالو املع ربطصاو هتدابعىلع لبقاف لامعلا لاعاوأ كام
 را قاشملاو سادشلا نم هيلع دروباعف ةدارعا تالا ىدم ىيوكتل ماللاب ىدعاعاو

 0 سالا ريرقتوهو ةراكملاو ساللا ليش مل ثيحم ةلئامملا نع هناذ ىلا

 5مل هريغ ةداعلا قمسال وهل ث

١ 
11 0 

 مهضعبوأ مهنمدحاو لتاقلاو انالف اولت 5 نالفوش كوتك مك ل شرا( م4

 مدقتو توملا لاحنمو أضرالانم # انيح جرش نول تماماذلا
 هباصتلاو احلا تقو توملاد_ءبام ُْن ركنملانال راكنالا فرح ءؤالياو

 < اهنارتقا غاسف ضبوعتلل هللاايىف ماللاو ةزمهلا تصلخ اك لاحلا ىنعهنع

 ريخلا ىلع ةرودكم ةدحاو ةزم« تماماذا ناوكّدنبان ع ىوارو لا

نال نايستلا هيلع زوال كالذك نوكي نم 0 امجيياكا نصرا أ 1
 دي ال ه

 | نصر :الاو تاوعالا لك اعحالها قاخدبملا لءفنأ ىلع ليلدديفواهاكاهلاوح

 لوشو 0 لاك 51 هلوق 0 هللاريع هللا 0 0 عت له لقوالثم أع

 وه لئقو كعِبلا و١11 نذدلا رافكلا هتدازللو "ننال ىأ ١
7 

 نوكيالام اذه توملادعبربقلا نم

 | ناي 7 امهندب امو ضرالاو تاب 9 هلوقو ابماع باوثلانم م مهل 1

 ادد اوءاهلا تشن قم الاثم 4 ام هلإعت له 0 كيرقل ربطصا ب راحل ك

 | هتيدحا روهظا كلذ وطاق هللاءوم-!مل اهلا متصلا اومسناو نك رمل

 | هندايعب لاو هسحاال 00 هه كن و

 ١ لوم لوقلان "نا هرساي سنا هيدا ملا رانالا لوقو و اهقاشم ىلع رابطن

 ا ثعننانا 2 عرب لاقو ملا اماظع دءلاهنال فا ا! نب ىناؤا ةرفكلا مهو

 أ ديكوتلل ةصا# انههىهو اهلقايف لمنال ماللادعبامناذ هبالجرخا هيلع لد

 ا 3 اعد مإ هله و ل ل راسا لأ 0 هندايعأ ريطصاو هديعاف ف ىلا ىلاعت

 | هلاق «ايح جرخأ فوسل تمام اذ أ و 5_5 اركم ناكو ىلا حل -

 لاقمث ضرالا وتاومسلابر وه ىأ قرر 17 كيم ريدم وأ كبر نهلد ) امريامو ضرالاو تاوعسلاب ر

 تءاسلو تلا ا [2) لع ريصا ىلز(و هتداشل ريطصاو )هتدابع ىلع تيناف(«دبعاف) تافصل اءذب فصتم هنا تف ىعام
 0 0 لعرأ 00 ايعسدلاعت له 0 ام نان الا نم 0 ملى اقالكاةداع لجال قاشملا ىلع ربصأ 9

 ا رجالا 4

 ١ هدحو وه الا ةدايعلا

 رابطصالاو هندابع نمدب نكي
 ا نارتو اه امه لغ

 ناتو اننلع فالح

 ذك انرضاب دعب ةعنأ

 اذن نان الا لوَسَو )لزق

 (انح حرخأ كون تمام

 هيلع لدام اذاىق لماعلاو

 .اذاىأثعبا وهو مالكلا

 جر ابهءاصتناو ثعب ا ثمام

 ءادتبالا مالدعبامنال عنتم

 لوقت الف اهليقاعف لمعاال

 ءادتبالا مالو متاةديزلمويلا

 ىطعت عراضملا ىلعةلخادلا

 نوهضم دك و لاخلا ىنمم
 فرح تعءداح الف ةلجلا
 ديكو تلا تصاخ لايقتسالا

 امو لالا ىنوم لدمضاو

 هاكفاهادكوتلاماذاق
 روبقلان مج رس | ١لاق

 0 ميلا ١
 راكتتسالاهحوىلعكالهلاو

 فرظلامدقتوداعبتسالاو

 نمراكت الاف رح ءؤالياو

 تِقَو وهتوملادعبامنا لق

 ءاحدنموةر ؟تتاطان وك

 (1 ال رطساو زدمطأف ( هديعاف ) هتلاوه بئاعلاو قاخلا نم( امه انو نضرالاو تأ وعسلا) قلاخ( بر) كيل

 فوسل تمان اذئأ ) اثسنلا زاكتاب ىصمتللا كاك 1 قأ(ناسنالا لوش وردنا ىميادح أ (ايعسمل مت له هل



 اج دم

 دق ئن
 , ىلاةناا كلت

 اءزطا) امكح ثودهر 5 نالاوتمآ و ل

 امو )لزتفان روزتامرثكأ

 ليزتتلاو( كب رسعابالا لزنتن

 ىلع لوزتلا ىنعم نيمنعم ىلع
 1ع لولا نو ليم

 انه قيل لوالاو قالطالا
 نيياحالا ىف اناوزن نا تعا

 هللا سعابالا سدا تقو بغءاتقو

 انفلخامو انيديأ نيبامدل )
 كنر ناك امو كلذزيسامو

 اهواخادقامفل أ 06

 نئامو نك امالا نمانفلخ
 نم لقت نا كلامت الفاهؤ
 كلما سمابال ا ناكم ىلا ناكم
 ماهل ظفااومودتتيشمو
 م و هك -- لكتب

 زوحالل اوحالا نم ثدحن

 ىلاذ نايسنلاو ةيفمااهيلع

 الاوز ركلو تلق نال

 | (ةنجلا كلت)ايندلا ف ةيشعو
 ( ثرون ىتلا )ةنجلا هده

 (انقت ناك مان دابع نمز لزنن

 لاّشو كرشلاورفكلا نم

 ن*(لزن>امو) هرلاءيطم
 دج اي( كن رسمابالا)ءامسلا

 نيح كلذ ليربح هلاك

 ا ىجولادنع هللا سدحت

 كبر 37 (اسنكنر

 كلذ ف و ةيرسالا مدملالا لوزالا مدع ناكامىأ كلاكرات 4 سن كير ناكامو#»

 أ نيبامرع أ 7 انفلحامو ا

 رمأ نم انيدي أ نيبامملءانعم لبقو لبةتسملاو ىضاملا تاقوالا لكى انلرب دملاودى ُّأ انفاس |

 ن هىأ # كلذ نيبامو ف ايندلا نه يضمامىأ انفلخامو باقعلاو باوثااو ةرخ لا
 دب رأ دان | نيبام ىأكلذ نيباملبقو ةعاسلاموقت نأىلا تقولااذه |

 ككرئامو كبر“ كسنامىأأ أيسأب ان ىأ © امسنكبر :ناكامو © | ا

0 

 بر ١ ناكامو ) نيتخفنلانيبام (كلؤنيبامو)ايندلا أ نم(انفلخ امو) ةر 5 ا

 لحال ل تناك ل نك انما نوثرب ل ةوامهم. قاعوام مر عم ااعأ ثاريه امم أ ) 0 كت

 7 لإ هللا ىذرسابعنء ان 3 هدارشلا نع ل (تتناكن 00 سدال

 م مدا رى ةنملا كلت 2 هروردو ل ماود تارا لئقو ناقل

 ظفل ىوتا ةثارولاو هترو٠لام ثراولا ىل-ع قبناك مهاوقن ةركنه مهلع اهيقبن هي ايت 6 ا 54 2 5 1 7 5 ل 6

 لطبتالو عاجرتساالو محدفب بقتال اهنا ثيح نه قاقحعسالاو كيلقلا ىف لمعتسإ

 ءاطاوا راثلا لهال تناكىتاا نك اسملا ةنلا نم نوقتملا ث ثروب لدو طاقساو درب

 وق ةياكح « كبر صابالا لزنتنامو هدي دشتلاب ثرون بوقعين 1 موف مارك ىف ةدايز

 ةيكلا باعصا ةصقنع لئسامل سو هيلع هللا ىلص ال هأطيتسا ني ليربح

 ون رسثعة بج ةماع ًاظباف هيفديلا حوت نا احرو بيام ردبملو حورلاو نينرقلاىذو

 اءلوزتلا لزغتلاو كلذ نايبب لزت متءالقو هيردغدو نوكرسشملا لاقى-امو نيءعبرا لدقو

 ىنعملاو لزنا ىنعع لزن قاطرام اقلطم لوزتا| ىنمع قاطيدقو لزن عواطم هنال لهم

 اب لزتامو اح هضتقام ىلع هللا صابالا تقو بغاتقو لزتنامو

 ' ال نمدق نكاموهو « كلذنيبامو تلات ادا نيب :امدل © وف ىحوال ريوخأ و

 و .ءسابالا نامزنود نامزو لذ الوأ نام ىلا نك هنه لقتنال نيياحالاو

 ذب ةنحلا ىلاعت هللا فصوق ىثث ىثعااو ةركبلاب ه.ىبؤي ىذلا قزرلانم لا ١ فرعتال

 دا 1 ثروي ىلإقو لزتنو ىطعن ىأ # اندابعنم ثرون ىتااةنحلا كت  ىلاعتهلوقو#
 © هدابعنم نيقتملاىأ 6 ايقتناكنم © اونمآول رانلا لهال تناكىتلا نكاسملا نينمؤملا

 نأ امهنع هللا ىضر سابع نبانع ( خ) * كبرمأبالا لزنتنامو ف لجو نعهلوق
 ” ”انوتلزنف انروزتاغ رثكأ انروزتنأك نعام ليربجايلاق ؛-وهيلع هللا ىلصويتلا
 لاس دمج ليربج باو -اذهناكقلاق ةيآلا انفلخامو انيديأ نيبامهلكب ر سأبالا

 / نع دوبلا هلأسنيح مسوديلع هللا لش ىتلا نع ليرتخ ىدتع ا لكقو [موةنلغ
 ةشىتح هللاءاشنا لّشملو ادغ مريخأ لاقف ؛ نيئرقلاىذو فيك !باهصأو حورلا

 |ابأ موديلع هللا ىلص هللالوسر هللاقف مايأدعب لزت مث يسوديلع هللا لص ىنلا ىلع
 ,ع ىنكلو كالزئر قا تنكواو لير ك!لاقف كلا تقيشاوا داظءاس قد لغ

 لزأ أو كلير س بالا لزذتنامو ىلاعتهقلا لزناق تست >|تسحاذاو تلزب تثءباذا روم ع

 كم نيباسل هلوقو * ىلتامو كبر كعدوام ى ماذا لدالاو ىعضلاو ىلاعتمنلا

 0١ ١ اسدبأ نيباممل هلوش كلذ دك للقو انقل امو اند دي

 ! تامح هدد كلذ نييامواهنم ىضمام انفلخامو امدلا نه قت بام ا نيا لك ةوةئس |
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 هنوعتعإ الو مملاعأ ءازح نهم أم 0 نوصقنال 1 ) 0 نوملاظر الو 0 1 ا ىرصاو ب ءاخلا

 حدملا ىلع بصنو أ رشح امالن ندع تان> ىلع لوشن ةنطا نال ةنحلا نملدب (تان ح)اظلان ماش نواب الوأ مهل

 ا 02 00 ةماقأ 0 ةنكلا وأ 0 درا 0 ما را

 ودان 00 1 مة روس 1 رهوأ ةرشاح --1 158 1 ريع مومع 38 اع ىهو اهدعومأ( بن

 ريمضوأ ناشااريمض 3 ا

 ىأ مدع وناك ) نجحرلا ْ
 (انأم)ةن اهو وود |: ا

 نوعمب مسن الا 0( | موتا يره ىأ 1 عفرلاب “ ىر كو حدملا ىلع بوصنموأ ام اع 00 ضءدنلا لدي 7 ا لدن , 4 لع

 انف (اوذا)ةنخلا ىف(اهيف ْ ةريك ةماقالا ىعع ندعال رعوأ مملاىف هب هيلا كأ هادا م ندعو وود ربخهنا ع

 دم لئاطالام وأ دك وأ |

 بوجو ىلعهيبنتهيفودن»

 ا 8 -_ٌث فبصتن نا زوحنو مهلابعا 1 اةوصقتالو 4 امش نوماظيال 0

 تان هرودحا صقشالو مهرعبال قباسلا م م رفكناىل 1ع هيك هقو ردصملا ىل َكض 1

 اهدعوىأ ه«بيغلاب هدابع نجرلادعو ىتلا 8 هلوقب هللا فيضاام فص 2 كلذإو

 هللانا © هنا ف بيغااباهناعإب مهد عووأ اهننغ نوبئاغ مهووأ مملعة ا ىعد مهل 5
 وهليقو ةلامال مهلدوعوملا اهلها 0 هي ايت ف ب ةنطاوه ىذلا 5 هدعوناكذ

 نكل و«امالسالا وفم الكلوضفوا وغااهفن ومعساال از :متمال و مفم ىأاناسحا هيلا ىنان م

 فريلكتال ىتااهرادهنعمتلاءزن | مهضعب مياست وأ مملع ةكئالملا ملستالا وأ ةصيقنلاو بيعلا نه هيفنولسالوق نول ْ

 07 (امالسالا)اهبف |١ هلوقكءاوساوغا نوم<-الفاوغا ناكنا ملستلا نا ىنمهىلعو ملعلا ءانثتسالا ىلع ضعب لك |
 2 4 .الملا نمامالاس نعم 1 |

 ةتتاتكلا عارقن *ىه لولف نإ * مهفويسنأ ريع مهيف برعالو ١

 ثيح هلاقتاو وخالا تن

 5 0 ا هتاف 1 هاظ 0 باد وهف ةنع ءانغا اهلهاؤ ةفالسلاب ءاعذلا هانكم نإ 0 /

 كسا وهنا ةصيقلاو ب١ تنيناسب «ستاجسإلا ٠ كساب امن 6 0 اظيالو 5
 لبقو روهخادنع عطقتم ٠ دعو :رجحرلا دعوىتاا  مودتالاماةايندلا تانج فال ماو دلاباهفص 07 ةماقا ١

 ءاعدلا وه مالسلا ىنمم ١ ىنممليقوايت "1 ىأ# ايبأمهدعو ناكدنا و اهنعن دوب اخ مهو مهنعة باغ ىهفاج دربال ماىأ |

 راد لهأ ناك املوةمالسلاب ١ الطابىأ#اوغاامفن ومعس الإ هتعاط لهأ وهتلاءانل وأ هنأ, ىأايتاهةنط اوه وءدوعر ل ل
 ءاعدلا نع ءاينغأ مالسلا ريخلا ماج مسا مالسلاوامالس هيف نوعمس لب نمي« امالسالا لف مالكتلا لوف زهرات ا

 نم هرهاظ ناك ةمالسلاب
 2 لوضف وتلا با ا مهي او 3 مملع هللا يلةوه ليقو مهلع ةكيذاملا 5 ظسثاو ضع ىل ع مهضعب ملست وعلق 00 5 نوءء-ياعا مهل قيامابف نوعمدللال ةنلا لهأنا كلذو ةمالسلا ىنعم نمضتيهنالا١
1 

 ظ ع 0 0 ا 5 ةركبلاه. فرعي ى 00 رابمال و ليلةنلاف سل راسفت 1! لها لاك 3 امشَعَو ةركباهيف مهقزر | ١ |ةرئاق مدنفام الل 1
 0 1 6 12 7 ا م-هت داع نك رادقم ىلع مهقازراب نوؤي مهنكلو اديأرونف مه لب ىتمااو ا , اق ,ىهقزر مهلو ) ؟

 مهتار راب لون واى د و ليقو بدع لإ ءاح راب لدنلاتةوو 0 رانلاكم و 1 هب مهنا ليقوايندلاف 1

 نم راها !ىفرط رادق» ىلع

 هرامالو ليلالذا امئدلا
 ةركلاب قررا اناخ راب لبللا رادقمو بجعحلا مفرب (عب ؟؟ اه واق ) اهل اوأدكم نوفرعياعاو ادنأ رونلا ل

 ماو هدلادب رت انسعو اة نكد نا ةدنعالا لؤقناك قرد اود: دارالقو كلذ هتنح هللا فصوف برع دنع شيملا لضفأ ىشعلاو

0 

 جرا تناك 0 ريس 0 قيدصتا 0 ىقزركلا 3 د ا ةهافر' هنمدارملا

 هدا هع نوح راادعو ىلان ردع تاند ١ ل أو ةذرهاةنكلا ىأ 0 م6 : ا.سىلعدازءالو مهما 2107 0 :- نود اي الا ١

 5 ) امال_سالا ) ذاطاباغاح (اونا) ةنخلاىف قى (امفن وعم“ الل ( انثاك( ايتأممدعو ناكدنا 0 منع تئاغل اب( بيغلإ

 32 رادقم ىلع 00 ع وذ ا 0 ةنحلاى مههاعط (اهيف ةمهةزر مهاو) مارك الل ضب ع

1 
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 | 1 ا

 فمما ١ ثالث
( 

 نيلضفملاءال ٌوه دعب ندءاشل

 حتبوءوسدالوأ (فاخ)

 نان ب ريخا بقعلا ماللا

 ًاوغاسأ )دوجلا مه سأبع

 ةالصلااوكرت ( ةولصلا

 اوعساو ( ةضورفملا

 سوفت! اذالم (تاوهشلا

 نهدنع هللا ىضرىل !ءنعو

 سيكل

 ةداتقنعو روهشملا ساو

 هذهىف وه هنع هللا ىذر

 (نوتي فوسزتمالا
 برغل ادنعرش لكو ىعءازح

 نءانعوداش رريخ لكوىغ

 وه دوحه ناو سابع
2 2 
 نيرصمللدعا مهجقداو

 لك اور ات راشؤ اننا ع

 روزلادهاشو قاعلاوايرلا

 نععسجر( باننمالا )
 هطرعشب ( نمآو ١ نك

 هناعادعب (احاصلعو)

 ( ةنل انوا د. كئاواذ )

 نم) تف ( فلخت ) هللا
 ءاسالا دعب نم ) مه دعب

 ءوس (فاخ)نيااصلاو
 0 ( ةواصلااوعاضأ)

 هللب اورفكو
 اولغتشا(تاوهشلااوءبتاو)

 جوزتو ايندلا ىف تادللاب
 مهو نالا نم .تاوخالا

 ةدانخلا

 (ا.عنوقلب :فوس ةلد وبيلا

 (باننمالا) مهج ىفايداو

 الو ) ةنجلانولخد.كئاوان)هبرنيبوهنيباهفاصلاخ(اح اص لعو) نآر قلاو !وديلعملل ا ا (دمأ وزدويلانمه

 الا رسكب اكب ىاسكلاو 7 قيقحريغ ثينأتلا نالءانلاب تن ؟ ىر هو. دحاس ا

 مسوبأ ًارقنمل يوهسإ ليقو جروسلا هذه

 ١! ةدحس أرق ناوكل نيعشاخلاو كيلا 100 ىنلعحا مهللا لاق ناهس :دجسأرق

 نع 57 ريكتسملا نم رك أذ ١ أ

 ثو ىصاعملا اوعبتا ليقوىلاعت هللاةعاط ىلع مهسفنأ تاوهش اورثآىأ *« تاوهشلا |

 بح الك مهلا 0 37 ةقارح اهدشأو آر ءفاهدعب | أ مهجفداو وه ىلةو امدواحت ا

 ةعاطباللاص لعوورفكلا

 ل ناهس ةوالتلادوهعسف عك ١-1 ١54 لوقو 1 رطل ءاكلان 1 1 ١

 اولا مخ ن 0 خل هتاعح ن ياكل ديما و ةتفضص لوصود 1| ١

 و لجونع هللانم ىنلزلاو سفنلا لاكو بسنلا فرشىف ةقبطلا ولعن م مهاامعم
 - دوجحسلاكهلاب مج تاك وكس ملن ” اكو نآرقلا اولتا مالسلا هيلع ىنلا

 لا قدص فاخ لاق ءوس بقع مهدهبءاحو مسعف 3 فاخ مهدعب نم فات وي
 ناو 9 اهقونع اهورخاوأ اهوكرت 6# ةواصلا اوعاضا آف نوكسلاب ءوس فاخو

 داعملاىف كامهتالاو بالا نم تخالا ماكت لالهحاو رمخلا برشك## تاوهشثلا

 03 روظذاملان كرو ديشملا ىتنم تاوهشلا اوعيتاو هنعدتلاٌ قر ٍلعنعو

 1 هلوقك ارش 6 ابغ نوقلي فوسف 8 روهشملا
 امال ىنلاىلع مدعيالوذبنمو « هما سانلادمحت |ريخ قلينف

 تست مهجىف داووه ليقو ةنلا قيرط نع ايغوا اماثا قلي هلوقك ئءازجوا
 ئاواذ #8 ةرفكلاىف ةيآلانا ىلعلدب ه# املاص لعو نمآو باننمالا إف اهتندوا

 داعم لوعفلل ءاتبلا لع بوقعيو ركبوناو ورعوباو ريثك ١. ًارقو#«ةنجلا نولخدي

 و ةرعسلا كلت بسانب اع وعدن نأ روعسف جروس

 كمناوكنايآ ةوالتدنع نيك ايلاكل نىدحاسلا مييلع عاملا كدابعنم ىنلعجا مهللا لاق

 اارعأو كدمح نيعسسملا كهجول نيدجاسلا نهىن داما مهللا لاق ةدوعسلا ملا ةديعس

 : ىأ 6 رده دعب نم كاك 3 دوا دلع ءا مع

 ةو مهعبانو مم قد نمودوبلا مدار ,ًاءوس موف ةىأ © فاخ 9 نيروك دملا نييبنلا

 ءاورخأ لبقو ةضورفملا ةالصلا اوكرتىأ « واصلا اوعاضأ و ةمالا هذهىف ه

 ,متاوؤ# برغملاىنأتىتح رصعلاالو رصعلا ىنأي تح رهظلا لصيال ناوهو اهتقونع

 الا ضعب 00 وزني نامزلارخآ ىف نور ,عظإ موق ءالؤه لقو رولا

 كنعد متهَح ةيدوإ و 7 فدو دل تاع قالا اق« ايعن واردت همز الاو

 ء عننال ىذلا ايرلا لك الومل نمدملار ما
 5 : ! متهجىف داو و وه ليقو دوز را دهاشلاو قوقعلا لهالو

 تراشلو هيلعرصملا قل ”للدعأ هرح نم

 دل واناذعو اك اله لشو انار مسح ادع ىعم ليمقو حجر تسل ةرثملا كلت هللا مث ماهج

 مالا و ىلاعتهلوق * ةيؤرلاعم ةسبالم او عاقجالا ءانعم لبطقف نورب نوقلي ىنعم
 نمآو 0 تامل ريصقتلا نه بان نمالا ىنعي # اًحاص لعو نمآ و بات

 ةنللا نولخد» كئاواف © ىلاعتهتلا 5
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 هل
 م

 عيجنال نايبللنم «(نييبنلا نم مهيلع هللا منأنبنلا و ردا ايركز نم ةروشلا ف نيروكدملاولا 0 ا
 انلج نمو تك ىبادح الا هيف هر هل مدا 3 ةيرذ نم سإ ؛ردا ناكو ضيعبتلا نم (مدآ ةيرذنم ( ماع م

 ةيرذ نمو ) حوننب ماسدلو م | 6 6 دا اس ع ا مهاربا (م

 قحساو ليعت“ا( ميهاربا ن.ذلا » سي داك اك نف ةروسلاىف نيروكذملا ةراشا « كئاوا ليا

 ىأ(ليارساو) بوقعيو ' لوصول نايب « نيييبنلا نم 9 ةيويندلاو ةينيدلا مثلا عاونإب 6 مهلع
 ىا ليمارساةيرذ نمو 8 د1 نال نضستتلل هيئنمإ 3- زوو راحلا ةداعاب ه«-:ملدن , مدآ ة ةير

 توما ارهو تودقعإ (! الج :ماةيزذ ىو غأ انلج نمو © ةيرذلا نم صخاو ءاسالا نم عا

 ينو 0 نورهو 1 5 0 00 د 0 0

 هتبرذ نم مس نال ىسعو ظ ل رسا َةَنَزذ نمو ىأ ميهاربا ىلع فاططع © للا رساو ف نوقايلا # م ا

 ىلع فطءلالمتحي(نمتو) | دالوا نا ىلع لبلد هيفو ىسيعو يحنو ايركزو نورهو ىسوه ,مهنم ناكك
 (ان.ده)ةيناثااوىلوالا نم ةودنال## انيدتحاو # قمل اىلا'ءانب ده ع و دع نكو # ةيرذلانم ت 1

 (انينجاوز مالسالاو احل ظ تاعجنا كئاوالر بخ ه# ايكب راح نجحرلا تايآ مهلع ىل-ت:اذا # ةماركل

 ةميرعشلاحرمشلو أمانالا نم | ةنلا لخد ىنذإب توملا كلما ىلا ىلاعت هللاحواذ جرخأ تسلف نيحرشا
 0 0 |! ىف اوقلتخاوءايلغ ااكم ماسر ل7 فلوق تاذف هانم دوف جرطمال ىص
 : لدتساو ىج وه موق لاقو لوالاب لدتساو تءهوه موق لاقف تيهمأ ءام-لا ىف

 راو اعل 1 ىف نانثاو سايلاو رضا امهو ضرالا ىفنانثا ءايحأ ءايبالان م ةعبرأ اولاقو
 نه مهيلع هللا متنأ نيذلا كئاوأ لجو نع هلوق # ىسنعو 0 اههو ء 1

 اهريغو ةوبنلاب مملع هللارعنا ةروسلا هذهىف نيروكذملا ىلا ةرا ثا كعاوأ نيد
 © حون عم انلج نموا ا كاما قع 3 مدآ 3 هيرذ ند 9 هفصو مدن ا

 3 ع 1 مالك وهو

 كئاوالار بخ ني ذلا تادح ا

 اريد ناكدل ةفصهتلعح ناو

 ل ايل

 ( ادع اور َح 0 مو

 مههو>و ىل تع اوطق- 35

 ( ايكو ) ةبغر نيدجاس

 ) ةيرذ ذن هوو ح ون نب ماس 0 , اد. ربةئيقسلا | ىفح ونعم انلج نم ة ةيرذل

 يد لمسارسا 5 ةيرذنمو ىا 5 ليا او بوقعيو لرععتاو قم | ىفعي »

 ىلاعت هللا بت رفموماعدم اللسو هللا تاولاص ىسعوي«و أب ركز ونورهوىمو»مهوبو

 بسنلاباوفرشةو.نلابا وف رشاكما ىلغ كلذباهنم بيترتلا اذه ىلع مهركذ نيذلاءابسنالا
 ىلاانيده نممل.ةوانيطصاواندشرأ نمءالؤهىأ 6 انيبتحاوانده نمو 8 ىلاعت

 هان اك , ول دجاس عج ## ادسأو رخ نجسرلا تايآ ماع ىلاناذاوإ مانالا ىلءاندتح اوه

 اودوعم هلا تايآ اوءمس اذااوناكمالسلاو ةالصلا هيلع ءابنالانا ىلاعت هتلاربخأ

1 

ْ 
ْ 

 دوك كاب عجة بهر نيكاب ْ

 ا

 ا
 نآ رقلا اولتا فثدنعاق ا كيكلا ند هن مهصخام تاي الانم دا ناو ار رددساو انوحو اعو-ثحو اعوضخ ار

 دعاقو دجاس عج ىدوءقو

 م: س6 6_1 1 ل 3

 م د( نب الأ ا 5كم ْ باب < اهيقق ديعولاودعولاو رانلاو 3 ةنحلا 1 تاي الان 3 أ راالدقو 0

| 

 قمماو لىم#او ميهاربا / نأ رقلا عامس دنع باقلا عوشخو ءاك

 0 ع 0 م دا نسف نأ رالام وقل مانعنم 6 ةروس 5 ََ

 نورهو ىسومو بوقعو

 سيردأو ىديعو
 مهيلعمللا عن ) ءاسأ الارثاسو ٠

 ةيرذ نهو تالوأ سوك 2 جون عد 0 نك ا هيرذزد 1 السالاو ةلاسرلاو ةودنلاب هللا مهم هر 7 6

 اننفطصا 0010 ايانم رك أ: , دره نمو هن 2 9 ب و هلا 3 رذنزمو ول لمازساو) قعساو لب ا

 سصعالاب ) ندحرلا تايآ مولع ارهاذا ) مولع ىلإ“ هاذا ( هداعجأو مالس نبت هللا دبع ىنعي ميسو هيلعهللا ىلص ىنل اةعب اّتموم ذا

 ةفاح٠ نهذو ونود (ايكبوادخساو رخو



 ا هانعف روزة ف رك نبت :داثةملع

 ةوبالا ف رشوه (ايلعاناكم

 هانعد ل. غو هللادنع قلزلاو

 ءامسلا ىلا ةكئالملا هتعفر

 ىلصىنلا هآردقو ةعبارلا

 جارعملا ةليا سو هئلع هللا
 ةنجلا ىلا نسحلا نعوامف
 كلذوةنلا نم ىلعأ “ىثال
 ىلاهتدابع ةرثكل بحدنا

 توملا كلم لاف ةكئالملا

 لعفف لع نمتوملا ىن نةذأ

 لاكو 0 هللا ن ذاب كلذ

 ةهر دز رانلا كا

 ةنجلا ىناخدا لاق مث لعفف
 ه5 ع

 رخاه]لاقم ةيعر ددزا
 - - |١١ ل 7 بهسأ
 تدرووتوملاتةذدق لاف

 ةنجلا نم راكان اف رانلا
 لحو عدمنا لاقف

 هعدف لخد ىنذابو لعف

 (( (ايلع اناكءانعفرو ) هللا

 هدا

 ىذاب

 اج كنع 1 نأ لاس سيردا يدنا ناق» ههه تيضق ىذتلا اف: سمشلا ولك |

 0 مج ل 5 ل تالا (
 دا 0-2 لقوتن+لالقو 00 قاز لاو وماكو . رش قع . 7 انام هانعقرو

 000 تاج دا دوو ةقيح نينالث هيلع لالأو ةوبناب هئرش ل اع
 نأ ىورام هيلع لدي مالا وهو ءاىبسلا| ك 6-0 لتقو امدلاىف ةممرملاو هاعب

 ارلاءامسلا ىف 0س 1 هنأ !سوةيلع هللا لص ىبن

 © لذا لع ةعبار |١ ءاىسلا 0 2 ناكو # هلع فتم, جارعملا ةلم

 كه ىلا براي لاقف سول | هو هباصاف ةحاحىف مون تاذ راس هنا هريغو راحالا

 نع ةعصعص نب كلامنع كلام

 له ٠.م هنع فذح مهللا ا مون ىف ماع 2 ةناعسيع راسم اهلمح نع فيكف امو ا

 مافاد براي لاق فرءئالام اهرحو 0 ةفح ند ددحو كلملا حصا الن اهرحو ا

 ٍا

 ْ .هلنذاف ةل-خ هنو ىلا لاو ةنيو ىلإ عجاف براي لاق هتبخاف اهرحو |

 ف املا مرك أ كن تارا ىلإ لاق نإ هلاساع نان لأناس د] ناكف نلنركأ

 3 ف ةدابعو ارك اد ىلعل لحأ رحؤبل هيلا َْ ةشاو توملا كلم دنع مكمأو

 طم دنع هعضوو ءاعسلا ىلا هعفرف ةملكم انأو اهلحا ءاح اذا اسفن هللارخؤويال كلا

 ارك ودك ىبفشت مدآ ىبنم ىل !قيدص ةجاح كيلا ىلهإلاقف توملاكلمىنأ مثسمشلا |

 للك هسفنل مدقنف هلحأ هتلعأتيبحأ نا نكلو كلذ ىلسيل توملا كلم لاقف هلجأ
 هو كلذ فيكو لاق ادا توع هارأام نانا ىف ىنتلك كنا هلاقف هناوندىف رظنف معن

 ةارأ الف قلطنا لاقكانه هتكرتو كتيأىنالاق سمثل

 بهولاتواتيمءدجوف 0 5 رغم قبام هللاوف تامدقوالا هدحن

 ف هنامز ىف ضرالا لهأ عيخج عفربام لثم ةدابعلا نم

 2و صيف هاناف هل نذاف هذ رايز اك م نك توملا كلم هيلا قاتغاو ة هلي

 أ علطم تان الا توع هدحأ ال

 موي كب طرا كر ناكا

 ةةلملا هنم

 ِك رينا ىناذ ماعطلا ل هاعد هراطفا تقوناكالف رهدلا ماوضا نس هدأ ناكو مدآ

 38 نا درأ ىنأ ةثلاثلا ةلبللا ف هللاقو سيردا هركناذ لاتل ثالث كلذ

 لاق 7 ىهامو لودجاه كلا لولا كضعأ نار تندأتسا تملا كلم انأ لاق ت

| 
 لعفف هع 2

 ةع ادعية لاهتااهدرودح ور ضف هحور ضيقا ن | هيلا - ىجواو ىجور شر

 أعو توملا برك قوذال لاق حورلا ض.ق كلاو

 ايو لا ئرخأ ةحاح كنلا 0 هل لاق مث هلادادعتسا دشأ ن ىف ا

 ]لق رانلا نم برق الث هعفرف هإهللانذاذ رانلاو ةنلا ىلاو املا رظنالءامسلا ىلا ىنعف

 00 ناد مب ل لاك لاب ناديرأ لاق 00
 داق اهياوبأ توعفف عقتساو ةنطلا لآ هبيغذف ةنلا ىراف راثلا قرأ اًنكف لاق

 ”جرخا ام لاقو رد قلعتف كرقه ل دوعتل جرحا تروألا كلم هللاق مث نجلا

 لق ىلاعت هتلانال لاق عوجألا كلام دا هل مهني الا متاثعف



 م هريغيف ادو>وم ه5 ١56 8ع ناكناودعولا قالصبةصخلاا م

 | هنال كلش هركذ © دعولا قداص ناكدنا ليمعسا باتكلا ىف ركذاو © هناا

١ 

 ىرخا ةالص تقووملا رظاث ةالص تقوؤفف هدعونا لاقف كلذ لم نع مهضعإ لش

 هموق ىأ هي هلهأ سعأي ناكوؤ# ىلاعتهللانع اري ىأ كياببن لل نمل لئابقوتأناطشسو
 ىهو مهبلع ةضورفملا ةالصلاب ديرب سابعنبا لاق 6 ةوكزلاو ةولصلاب وف هتما عبجو
 مهلمهعل ةدابعلاو ةالصلاب سعالاىف هلهاب أدب ناكليقو انيلع تضرتفا ىتلا ةيفشللا |

 9 . 5 سا عاش 5 . 7 5 هم
 ند هعاتتمافاذ ر عام ناكو ا هنودل ةبصر لقو هتعاطب هللاع اق عا أدص ع هير كنَع ناكوو» مهاوس نإ هودكا

 | اجت ردلا لعاب ةعاطلكف زئافلاوه هتلادنءىذرملا نال حدملايف ةياهن اذهو هتاسرو |

 خونخا همساو حون ىنأ دج وه «# سيردا باتكلا ىف ركذاو إف لجو نع هلوق #

 رظن نم لوأو رافكلا لتاق 1
3 7 

 مع ف
 0 السلا ماكتب (ةواصلاب)ةموق(هلهأ سعأي ناكو )هللا ن عربئ (امبن ) دم وقى لا الس ضال -_

 ناكو) اردنم ارب (ان ) | دعودبا كيهانو هريعنم دهعتمل بابلا اذهىف ءايشاب فوص وملاو هنروه
 ىنلانال 1 0 ا لدب## اسالوسر ناكو 22ىفوف نيرباصلا نم هللاءاشنأ قنوع لاقؤ عذلاى لع صلا

 1 07 ّك 9 1 ا ه3 رش ىل-_ع اوناك مهاربا دالواناف ةعيرش بحاص نوكنا مزايال لو_سرلان

 فو هذ لهاو هم 1 12 5 ١

 3 8 | هسفن ىلع لجرلا لبقناوهو مهالاب الاغتشا و ؟زااو ةولصلاب هلها سعأب ناكو ف

 | سحأو نيبررقالا“ كتريقع ودلإو لا: الات لمكلاب هلا سال 2
 1 ا ناكو إم مالا ءابآ ءايبنالاناذ تما هلها ليقو اران مكلهاو مكسفنااوق ةولصلاب اه

 - | طيسوهو ه6 سيردا تاتكلا ىف رك ذاو ف هلاعفاو هلاوقا ةماقتسال * ايضوحهيردنع

 ا ا سردلان همالسل ا امهيلع سيردا قاقتشاو خونخادمس|و مون ىبادحو 2

 ) 1 1 ١ ١ لز.ا ىلاعت هنا ئوزذاةشردة ركل هب بقلف كاذ نما رق ةغللا كلت قءانشم نوكي نإ دقبأل

 0 لالا 0 ' ( ايس اقدصناكمناو# باسهل اوموملا ع ىف رظنو قلاب طخ نملوادنا وةفرح نيثالثدبلع
 الا ىلعا وص سم "يرق ا تيس 7 ْ
 | وه ة«لمعسا باتكلا ىف رك ةآوإلل لجو نع هاوق 6# ىسوم نم د [ نر
 1 | 3 1 ا لق # دعولا قداص ناك هنا ف و هيلع هللا ىلص ىئلادح ىهو مهاربا نب ل م

 1 ص رد ا صا 35 9 .٠ 0 5 .٠ .٠

 1 51 0 1 8 ١ تقود لحرلا ع ىح هناكم موش نا الحر دعونا ليقو هءقوالا اش دعي م 3

 2س داخمإ لش ا . . 6 : 1
 20002 نا 5 ماا يللا 1*1 سا ا دا 1 0 : ل 1 ١ ريصلا هال دعو 5 لق و لدرلا هيلا 0 ىح دام. ملل مايأ و 2 لعم#ا|
 ا آل 0 ا دعي ل>رلا نع ىعشلا كش كفر رذلا نسا قلخلا ادم هللادفصوف هنقوف حذلا عا

 : ان علا : : 0 0
 الاول ادقاو كالو ' لبللا لكف اليل هدعؤ ناو رامنلا لكف ارامهدعو نا لاف رظشإ تقو ئالملاا 5

 لتاقنةكسالاولماكملاو | : ١
 هى رع 0 0 ْمأ ردحاه ىلع م نملا ترعنم ةل..بق مهو ْمهَرَح لا الوسر نأ 0 3 1 ا 6 -. 8 / .٠ ماض

 ناك ةتئارد ءثكل ١ ماش نس رباع لل ناطل 0ك هما وه 2 ميعازنا مهفلح نيد هلم ىدا 2

 اليعفا ناكول هنال مدنال |
 اللا هيق نكيمل سردلا نم ١

 هناكم مشنأ الحر دعو هيفاو ( دعولاقداص ناك هنا ) محالا ىف مهاربا نباود ( لسصمسا باتكلا#

 اللا ادعوم هب رداع مل ليقو قوف حذلا ىلع ريصلا هسفن نم دعو هنا كره ان وداع ىد هناكم 2 هرظالاذ

 كك اكو هلاغ رسثتءارب الا نم 1 9-3 ةروس

 هلا ص+ ند نويتتملا

 مهرجملا( الوعر ناكو)

 هريع نهاد ملهنا لعل ياد

 ( ةوك زلاو ةولضلاب )

 اء ال نان دايعل | ناناه

 ةيلاملاو ةندللاتادايعلا اما

 باتكلا فرخ ذاو)

 هنا)ةمعلا ليلد فرصلا

 هللالزنأ( ايبناشدص ناك | / 1
 ل ا انكلاقرك ذاو) ١ نم لواو 0 طخ نه لوا وهو اطاخ ناكو ا كهسرد كل سرد هن

 هى |تاس د 0 8 1 1 1 ١
 2 2 7 و 0: حالسلا دعا نم لوا وهو دولخلا نوسلي لبق نم اوناكو طيخا شل بايثلا لف ْ

3 

 قداص ناكدنا) لرعمس | ربخ ١

 ناكوز زن ًادعواذا(دعولا 3 هللا نأ كلذو 5 - 2 هاذ 00 9 : 1 َدلا نا كلذو 6# اب امدص ناك هنآ ل باسحلا

 ةقدصلاةاكزلاءاطعاب (:وكزل

 نءرب<(ابن) هناعاباقدصم (اق دص ناكمنا) سيرداربخ(سيرداباتكلا ىفركذاو) اننا ) أصم هبردنعناكو

 رك



 ثيل 1

 للا 77 نال دعو تاواصاا ىف مهاربا لآو مهاربا ىلعةالعلا وهو انسح الث ةدصناسل ا

 3 "11 سئل ايذؤوك ( اصاخد ا دنأ ىوق تاكل ١ كس دو )اروهشماع فر( الع ) ةبط | ىعوديل

 + وةرطفلا لصاب ةداعسلا نمدلاع صاخ وهف ىلاعتهلل:دايعا|وه م مهريغ كلاب ا اج ةطصاو

 ىذلالوسرلا (ابل ع 5 ل1 هه ناك ) ا م تا 0 قدصب ةدايعلا نميلع

 ىنلاو ءايس الا نم

 امحاوهتوعدل ةباع-ا ماع نون ا مك قب هب املع قدص ناسا مهاانلمحو وف 5 9

 #1 0 مه. ترعلا ناكل هيدح ونام ناسللاب دارملا 1 نرخ لاى قدص نال ْ 5 0 و نعهللان قى ىس

 )>2 ]أذ ذا ذ 1 12 10121 1 10100 اا١ ع 1 ال مهدماخج ناو موماع نواع ءاقحا مهم ىلع ةاالدلل وىلعلاب هقفصؤتو قدصلا 5 وبل 5 ناتك ةعف 0

 3 0 ناتكلاىف رك ذاو 98 للملا لد-تو لودلا لوسحتو راصعالا دعابت: (|ةليلءانكوءانوعد (مانيدانو )

 : صلخاو هللدهحو مكاو ا ءايرلاو كرششلا نع هندابع صاخا ادحوم 0 اصلخ ) روطلا بئاجزع رةعمجا
 ا 5 00

 هل 7 هك ابا الوسر ناكو ة«ةدصاخا هللان نأ ىلع ممل نوفو' لا ا وءءاوساع نبدهو رمصم لبي 'ليحوه

 ١ 0 دو يل 31 وصخدأ هناعمالو هب مسن رودقشاناو هنع مهأبناذ قالا كا أ نيعلا نم ) نعالا)

 !نمنوهملا هماحنهوأ ىسموم نيع ىلع "ل م ونيعلا َّن م علا 0

 ىلعر وهج ا ونيملا ةيحانن :
 01 كاملا يرق نع ههش فيرثشت بيرق ءاضرقو 8 0 0 نءممالكلا ها لثع

 ةيلع ىموم ن 2 اذان م د نأ

 هانيعال للا نال مالسلا

 خم لقا نيحب دنا ىلا

 1 6و امل عاضراوهو ولا نم اعشن ع لقو نير ريع تلإ رول نم لاح انحانم هي اح +

 7ع
 َُ بو انتجر ل ا>ان ءه#انتجرنمهلانبهوو 0 ملقااري رص عمسىتحتاوعسلا ق وف عفر هنأ

 ْ | ناكدناذ ا لا ل د و

 0 قف ]ناب فطء# نو رهل# ضيعبتلل نم ١ 2 9 ريدقت لعلدب وأ لوعفموهو ىسوم نم

1 
/ 

 نمىدون رصهدي رب نيده

 7 صو سي ١ كنا نق تناكو ةرعملا
 ثدلاو مهل ل كاسل هنأ َكلذو دلو راو لام مهلاتبحو ةو.بناانم مهلانبهوام عم نأ "ياك ف كو 0

 0 0 ىفعي د ان املع قدص ن ناسا 0 2 0 20 قزرلا َة ههس

 - 2 مووت مق م لك :ايدالا لعأ م هاعداأ _ ند 1 اعضر
 5 زق 3 ل ناك هنا ىدوم تاتكلا ف 6 2 2 لحو 2 هلوق د 0 تاتي لزم نة ردإ

 ايجانم ىأ لاح ( امن )

 هيلع ىسومنيع ىلع للا
 بيرق( هانرقو)مالسلا

 ِ راتخا |راتتعىأ جلاب “ ىرقو ءارب ملو ىلاعت هللدعاطلاو ةدايعاا طلخا ىأ ماللا

 ]وبر زكف نافلتخم نافصو ناذهف همايبتالوسر ناكوإلل ءافطصاو هصلختسا مث ىلاعت 0 ولا

 رللاو ىسود نيع ةبحاننم ىأ 6نعالا روطلا بناحنم ءانيدانووإل سكعالو ىن | لجأ نم( انتجرنم هل
 ادم نه لبقأ نيح كلذو ريبزلاهمسا نا لاقي نيدمو رصم نيب فورعم لبج || هيلع افرول

 1ر5 سابع نبا لاق «ءانمرقو 8 نيملاءلابر هتللانأ ىلا ىسوماي ىدونف رانلا ىأرو || (نوره) لوعفم ( ءاخأ )
 القالا ريرص عمت ا ىلع هعفر ل_.ةو همالك هعامسأ بيرقتلا ىنعمو هلكو أ ل ( ابنهم لدا

 ٍ 1ك اجخإ» لاف وف وشو ةاساكتلاب ةافزشو ! ىأ هتزئمو ةردق عفر هانمم لبقو || الاو هبخأ ةوبن هلانيهو

 1 او لاف هنر اعد ىسوهنا كلذو هو امبنأ زوره 15 / ةجرنمدلابهوووأ اد احانم انا رك انك نور

 0 تنو نور ىلا لسراوهتوعد هللاب .احاف ىنأ نوره لهأنم اريزو ى 0س ال
 اكسس مهلان امور ال الد

 ناكو ) (اصلخ ناكذلا ) سومو ( يسوم 2 ,ذاو رضا مامر 5؟((انعوتت
 ]( الوسر ناكو ) ماللارسكب تأرقنا. ديحوتلاو ةدابعاب اصلخم لاقبو شحاوفلاو كرشلاو رغكلانه اموصعم
 - اكاابزتو) ىسوم نيعنع ( نعالا ) لبجلا ( روطلا بناحنم هانيدانو ) ىلاعت هللانع ربخي ( ابن ) ليئارسا
 دل ا و 71 (انتجر نمهلانب كا كيرف نان لاقنو اقلاري رص عمس تح ءانيرق
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 ةوالملانم نالبوط انام ىأ فر 3 الم 0( 2 هاو رد انهرب دقن كن حرال هيلع لدب فود# ىلع فطع >6 ْ

 م 0 علل رفعتساس م( داوق ,امنءت_سالاب هد ءواذلو ةقطالمو 5 ةوأدك ناكر 2 وبمالس 1 كيلعمد "لأ

 افطلم ( ايفح ىب ناكدنا ) ١ ل روس م مالسالا 6 لدم 0-1 كد ناب ةرفنلا لهأ ندد 0

 و روأ معنلامو 1 هك 1 لا معل 7

 ةفارلا ةراقطاو امركم || كدامللع فاطع 6 نرجع هاو ل ىنع دعبتوأ توت لال مدار مثلا ىف 3
 )م كازتعاو)ة ماركا ككاو ةجرارأ| ايلموأ ةوال-انم ذايوط انامز 3 ايلم 83ه ىردغاو ىرذحاذىأ كذنجرال ه-

 ةر>ح اهملالازيعالاب دار 1 كديصاالىا هش ةئيسال ةلياقمو 1 راّدمو ميدو : # كرلع مالسلاق 8 5 ىع باع[ أ

 ماشلاىلا لباب ضرا نه 4| ةبوتال كقفوب هلا # ىلر كلرئغتسأس و نكلو ك.ذؤيامدعب كللوقاالو هو

 (هللاز 9 ودم : نوعدنامو )

 مكمانصأ |نم نودبعتام ىأ

 نرزسإو (0)
. 

 |_ىعهو اعضاوت لاق 3

 هرب رقت ص دقو 08 روع بدوام قيفوتاا "كة :اكلل راغئتسالا هع 6-5 ناف ناع

 نوعدسامو مكلزت_ءاوؤت فاطاالاو ربلا ىف اُيلب 4 ام ىناكدلا 0 ةيوثلا ةر

 نوك االزا ىسع 8 هد_حوءدبعاو *# ىبراوعداو #9 ىنيدب ةرج اهملاب 6 هللانودنف
 ىسعب مالكلا ريدصتىفو مكترلا ءاعدىف مكلثم ىجسلا عئاض امئاخ 46 ايقش ىبر ءاعدل

 موتع اع اض رعمو سفنلل ا

 الأ ىدسدع 0 مهلا ءاعد

 2 امش 0 نوكأ ١

 ةدابعب م مث م 2_ 2 ع 1

 ل لانو ومب | الكدر ارشالا لع هش ليا كيا دارا هالو اي الات رجئاسيتالال امو مهلزتءاالق ) مانصالا امهصيصخم لءاو بومت»ي هنمدلوو قمسا هإتدلوو ةراسب جوزنو نارحالوا ىنآ |
 مهد وبعمو رافذلا لزعا 0 لاومالاو ةوبنلا 13 انتج رنم مهلانبهوو 8 2 مهموأ امهمالكو هي اب انين | نام أ

 ادلو ( قمعسا هلاشبهو) |
 ع 59 : ١ نا الل ةوكنمتشال لءقوةراعلاب كدلتقالو ليقو كن. رضال هانا

 ورك دورا الاس ىلزلعا سانع نبا لاقىنبنتحا ىا * قرحهاو © عت اوه لوالالوقلا و خي 1 " مصل 08 سن اتسيلةلفان(بوق»و) |

 كرام ىأ ) ايناتاعخ ) 1 هي كرلع مالاسال الف مهاربا نعي 3 لاق 0 الي وَط | رهد ُىل ف ايلم وع ةرعم ىنه كنس 7

 ههحول راعفلا رافكلا مالس اذه لقو ردنا ل هلاتق وب هنال كلذو هوركع كدرصاال ىنم تلح ىأ

 كذ المن او ن لس حا وريعل اضفت : ةبانالاو ة مه :احالان ناىلع هييزتلاو سعْنلا مهو عضاو

 ما_كلاىلا ةرحهلاب ه# هللانودنم نودبعيامو مهلزتعا الف #3 بيغودو هتخاخ الأ

 مالا د_صقا- اهنا لق ةرغكلا نم م مهقراف ند لد 4 بوقءعو قس هلاثي .هو

 ةفوم ادالو 1 ةكضْوَع ١ # ىلر كل رفغتس أس هيفسلل ملا باوحوهو فطاورب مالسوه ىلقو ةقرافمو نأ

 3 مهل | نئ.هوو ١ ءاس ا 1 لدقو هارفغيو ديحوتلا هقزر.نأ ةلاسفدف هللا عحارب نا هدعو هس أ هادع أمل هنالك

 داولاولاملا ىه( انتحر 1 هنا دارملاو افيطل اربىأ ايفح ىبناكدنا 0 ةراملا ا.لانن ةبونىبر كللأس 2 م

 ىنازتءاو (المىرحماو) ع 4 هللا ن نودنم نوءعدامو مكلزنع ًأو# ىناعدل ةباحالا قدوعمنال هاو نك 7

 ا لاش وامح تمدام ْ ةنيبقلل ضرالا ىلا رحاعو 00 كلذو هللا نود نم نوديعتام قراف وم كقرافأىأ

 لاو اليوطى لكتالاو ا 6 ارقشىل رءاعدن نوك" أالنأ ىسع إل ىلع معن :أوىنةلخىذلاىر رت .ءأىأ«يداوعدأو لإ

 0 مح +اربا( لق)ار هد ا م هلعضاوتلاهيف مو مانصالا ةداعب متنأ نوقشت هند دانعو قى ءاعدب قشأ الن اود رف 1

 (ىبر 57 رقع # هس ًاسكلع
 أ رجاهم بهذ أملا نودنم نودبميامو مهاذتعال“ ف لجو نع ماوق# مم واقشب ضير 1 ا

 ل ناكنا) ىبر كلوعدأ

 هم نأ ارانااملاء(امضح 6
 - 1 1 0 ا 3 5 ميشو 1 ٠ ا انهعلا 0 ىأ 4٠ اس اناءد الكو9هيأن مهللا ]ع دل

 ) 1 ءاعدد ن )1 ًاالأ) 2000 ىسمعو ع )و ردع كود اونا ”ا نر 9 - ا

 دلو( توقعلا و) كداضلا (قحسا هلا ,هو)ناث والان ء(هللازودن هنود. .بامو) وكرت 2( مهازتعااف) اخ (ايقنش ) ىفرةراب

 كامو اك اصادلوانّمعت نم ان ةجحرنم مهل أن فوو)» السالاوةو.: بم هانم 1 (انبناناهح) ب وقميو قعساو ميهارب (الكوزدلو (| هأ

 مر ل ًادالواب .هقار نم 0 باير تماس رسصال م 78



 ١ ٠ سابع 0 ملودعساب ءادانق اهتدايعن ءبع را ىأ ًأ(ميهارب رمأاب ىتهلا نعتنأ ًابغارأ ) اخيوتر 5 ( لاق ١ 0 أ ناك 6

 ”لرانلا فاني رق(ايلو ناطيشلل نو 0 ملا (نيحرلانهبادع) كبيصي( كسزأ) اعأ ّ ف تيأايإ) ١

 لا هيد نو رصد واتت وش رادلا قاس رك( امل 00-2 هدرا 5 ع ناردع الدق( فاعل

 ا يل > ىلا كنا مهاربإا ال12 و[ ثيدللا لف عا نسحلاقاذساو قفرلاو ةلماكلا

 ءاسب الا مهو ةلزنم قلخلا ةفارشأ دبع نهنال ههاش ودطارفال ظقوم هىداع ىلع هيثم 9 هئطخ ىقةلعلاال رات

 : هل ىطعرالو ماب فربلو ةدابعت مالو ركذعمسالال | زعئاوأأر رجح كبعإ ع نع فيكف ني ما ىجاايدلع موك

 بلإعلا نم 1 نال ةننكلو قئافلا علاب هسفنالو طرقملا لهلاب ءابأ مسيإف افطلتم ه.اقفرتم قمل اىلاهيوعدم ىنث م

 مم ىدنعو ريسم ىف كيا وىنا بهذ هي لدذت رم ىوسلا قارا يشعر مداسلاءزجلا ١ ىلعةلالدلا إمكلذو كم

 اة ناب قيقح صاعلكو صاع ( ىصاعلل عواس لاب“ 00 ا كحب ى# ا ودةيادهلاب - 5 عم اق كن ةنانول

 فاخا ىنا تبا اب ف لاقف هيلا رحامو هتبقاع ءوس هوم بقع كاذإو نم ا وو يا
 5-5 كيت ةلئتادنلاو أ نءللا ىفانيرق : هكابلو ناطشلإ ن وكم نجيرلا نم تاذع ناطيشلان اب هيلع اك اعدها

 / 11و فوخلا ركذو باوثلانم ربكأ هللاناوضر نا اي باذعلان م ريكا هنا هتالاوم || ىذلا نجرلا ىصع ىذلا
 :ايانح نم ناطيشلا نابصعىلع هراصتقا لعاو ةبقاعااءافلن و أةاءاجعمللا ما باذعلاريكتو ( ف كيقوأ هنم مالا
 ةرذو مدل هتاداعم ةجعتتدنا ثيح نم هنالوأ اهكدام هنالوأ ةينابرلاق هتمع ءاقترال || تنافكلاهنيزو مصلاةدابع
 اشرالاىف هفطلو هفاطعتسا لباق## ميهاربااي ىتهلآ نع تنا بغارا لاقؤ# اهيلع هبنم هفيود عب رمثةقيقملا فهدباع

 لع ريخلا مدقو هرخاو ىنباس تبااي لباس ملو همساب ءادانف دانعلا ةظلغو ةظاظفلاب

 | ربالاع اهن اك بحتلا نم برص ىلع ةبغرلا سفن راكنال ةْرْمِهلاب هردضو أدتملا

 ل ا لا ملف

 01 نوكف نهوينأ نكك هنال هرهاظ ىلع وه لّقو رعأ ىأ# فاخأ ىتاتبأإي ف

 زأ لءاو «ىل [و أ هرهاظ ل عفوا لمحف رانا! لهأ نم نوكف رفكل لعرض وأ ةنجلا 0
 لود نا قفرلاو فطاتل ايان ورقم نسحلاةياغىف مالكل اذه بتر مالسلا وةالصلاهيلع ميهاربا
 ىلاهداشراو باقعلان ةفرصق ةبعرلاو بلا ةدش ىلع ليلد تبأ همالك ةمدقم ىف

 راعالاف هعاساب ع مم 00 ةدامع نه عنملاىل 1ع لدنام ىل اع الوأ أ هندنال باوصلا

3 

 1 رجامو ةيقاعلاءوس

 لابولاو 0 0

 ثيح بدالا ةاع 5

 الإ تاع اتوا
 نَ عركاب

 2 9 را

 ا
 ا

39 
 ا
ٍ 

 ا قصال باذنلا ناو هب

 |باذعدلس ع نأ ف اخ أ لاق لب

 07 اكلدلقتلاب رعشملا ريكتتلاب

 | ديسد أ كاخأ قالك

 ا
 ا
1 

 نعرجازلا ديعولاب مالكناا متْح مث لوقعلا ىف ةزئاج ريغ ناطيشلاةعاط نأ ىلع هبن مث نا تان نم نابفت
 رلا نم باذعإ# كبيصي ىأ «كسمع نأ فاخأ قاهلوقب ىتشالام ىلع مادقالا
 ق هلاقدص لقو رانااىف انيرقإ ىأ 200 ناطسشلل نوكتن# رفكل الع تقأ نا ىأ

 07 ةدمل اهدحأ رو.ال هيبأعم اذه مالسلاو ةالصلاهيلع ميهاربا لمف امئاو راثلا |

 ناط اهل ةيالو لعحو

 ِِء
 هعاشا ةلجوف هلوخدَو

 ع ع

 باذعاان ف ربك | هايل 3

 ند 0 ناودرنااك
 ال قا لل قىدايلاى لان اهنانو - قفرلاو ةوالا قت هسأ 3 هيحال اصي ةيلق /

 2 لكردصو هسفن قباوثلا

 هك لاو ىلوأ بالاذ 1 عصتل |اهثلاثو همالكدنم نش قي اهللاعنر ةوكيت 0

 ©نأل طابت دابعكل راثو تنااهكران أ ىأ ؟ هاربا اي ىتهلآ نعتنا بغارأ 8 هلاببحءابأ ىنعي

 نبالاق < كنجرأال ه اهاياكتشو انتيلآ كببع نع تكستو عجرت ىا هيهتنتا مل
 اراعشاو اذاطءتساو هيلا

 ناوبالام ا رتحابوحوب

 ماحرلاب كناتقال(كنجر 8. مانصألا مش 0 2 هل نلل) هدنع معأ ناكدنال الأدتبملا عربا مدقو ىف ام تت اب لباش 1

 كتنتشالوأ دعابش ىت> اك زضال

3 ال( كنجر 5 )كتلاقم نع (هنثلا 1 نل ميهاربااي) بلآ ةدابعنع /ى ىهلا تنال ا
 : كلبا لاَشو 



 اععاحن ناك ىأ ايبناقدصب وأ ن 'اكيذا قاع ناز احو ) لاقذا ١ وهو 3 وهام نيبو مهارب نيب اضارتعا ت 1

 واتنأ تاتكلا اة .انأ لورا ركذش دارملاو تايطاخلا كلب هابأ بطاخ نيد ءايبنالاو ني

 ا ايقجال هلزنتىف هدرومو ه رك العو نع هتلاذالاو ميهاربأ نك داو هلوقكمهاياهغلس و ساثلا 1

 نيب عمج التل 0 لاش ( مس ةروس ١ او ةقاضالا 9# 5١ 2 ءاينم ضوعءاتلاو سصاعنب ااهحمذو :

 مل)دنم ضوعملاو ضوعلا 1

 (رصببالو ععسالام دعت

 نع وسم اسف لاوعقملا

 0 قليل ضارتعا امهنيبامو مهاربا نم لدي هي لاقذا 8# ىلاعت هتللامأ

 لاهو ىتبااي لاقال كلذلو ةفاضالاءاي نم ةضوعم ءاتلا تبا هسالإلاب: اش
 قرنق 6 رصبنالو عالام ذي إف اهروك كلذلو فاطمتسالل ركذي امئاو ان

 : رص مفدو عشت تباحىق كأش كنع ىنغالوو» ك اءوضخ ىرو َُك 1 مهو

 ا ردبأل وايش عمسال بدا نحو قفرب هقشراو جتا غلبا هيلع محاو هلال ص نيد و ىدهلا ىلا ها ماع

 ع

 ىاردشنازو4و ىونم

 ااا د لقعلا هب فحماام ةدابع ىلا هوعدت ىتلا ةلعلا | بلط لب هلال_ضب حرصي مل :
 ردصملاعضومىفايشنوكي نأ هلنملالا قالو ميظمعتلا ةباغ ىه ىلا هندانع نع ذاضف كم || نوكارلا ىنأيو 2 2

 ىلعدينو بيثملا تقاعملا تكلا يحلا قزارلا دوم 4 ماعلا ماعتالاو ماتلا ءاتشتسالا 2

 اردتق هم اريصب اعيوع اري ارح ناكر ئذلاو 0 رغا لعيشام لعشنا ىف ب1. لقاعلانا

 ١ فرشا ناكناو هتدابعنع موقلا لقعلا فاتتسال 0 ناكركلو رضااو عفنلا ىلف

 ا اذا 6 ةيحاولا ةردقلل داشالاو ةحاملا ع هام هارب ا نسنلاو ةكئالملاك ' دك
 ىحولا(لعلا نم ى دءاحدقىلا | 0 5 8 3
 1 1 طارصلاو ميوقلا قؤ-اىلا د كعملي نأ للا هةأعد 2 عم سال اداج نأ

 و [3 2 1 م . 1 1 3 2 2 3

 - :ام) ترا اةفرعمو | ىلا تبا اي لف لاقذ ىوسلا رظنلاب القتسم ىهلالا ميلا نم اظوظحع نكي لا

 كأي ملامو معسالامىفام ! ا لهجلاب هابا مسي ملو # او لسا رع كدها ىدساف كني ملام زعلا نم ىنءاجدق

 ةاوصوم نوكتنا زوجي هطرت 6 قب رطلاب فىعا نو ريسمق كافر 9 لعح لب قئافلا ملا هسفنال و :

 نوكينا وءانغالا نم اش ىأ

 1ر7: عسر د جالب -

 - ِِء .-. 03

 قءنعاكلوةنههدال و عفم

 ع ع

 تبااب ( دعب ىأ كهحو

 د 7

 (كدهأ ىنعبتاف)ةفوصوموأ 1 نهناطيشلا ةدايع ةقيقللاىف هناؤ رضلل مزا م عفنلا ن ع هولخ م هناي هيلع ناك اع |

 (ايوس طارص ) كدشرأ || رضاادجو نيبو كلذ نيمتساو 6 ناطيستلادبعتالتب ايم لاقف هيسعاآلا هنا يح
 (ناطيمشلادبمتال تبا يتسم | 3 امصعنج رال ناكناطيشاانا 9 هل واهلك معنالىل وملاك ر ىلع صع:سم ناطيشلا ناب را

 هداع ٠في لوساعت ةعطتال 0 5 71 5 1 00
 ها ١ ىقدصو هني ادحو ىف هللا قدص نم ليق قيدصتلا دنكلا قيدصلال يقو اًشدص هد ولا كا

 اد ناطاملانا) مصل "0
 هدو ١ 0 "0 تبيرقالو قيدص وهف ام لمعف سعاوالاب ماقو 0 اوكا قدصو هلسرو

 | ىلاعلاىنلاو ابن هنوكركذد ىلااقيدص هنوكركذ نم لقتنا ىنلاة مار نه قيدصل

 تبأي) رزآ (هيباللاقذا) || نيبو هني ةطساو ىلاعت هتلادلدج نم ةبتر نم 00 ىأو هايامتلالاسراب ةبترلاىف |
 الام ) هللاز ود نم(دبعتمل ١ انوصينعي لا ديعت م تبايوف مانصالا دعب ! وكوررا 0 هي دسال لاقذا# هد ع ع
 ١ ا

١ 
 ا

 (رصبسالو) هتوءدنا(عمسب || مانصالافصو هيايعؤ#ل كرفكي ىأ «كنع ىننبالوإ# ًاشراظنبالو * رصمالوإلا
 كنع ىغالو ١ هتدنعنا ا دوبعملل ميظعتلا ةياغ ى ص ةدام 1 ناك ةيهلالاف حداق اهم دحاو 00 انما ةثد داش

 تأ )هللا باذع نم(اش ا وهالاةدام ءلأ 0 الو هللاوهو ا ككل ضو هلو ماعنالاةيالو هدأ نمالاهقرهتسي 1

 كر 2 ادق نإ | فيدل ىأ ه«ىنعبتاف كنأي ملامؤلم ةفرعملاو هللاب ىندي يملا نم ىف :ءاحدق ىنا تبأاي# ظ
 نم ند (ىف ءاح كف ى

 0 ملام)ناييلا(رعلا ا نيزياهف همطتال 0 «ن ناط. كاديعتالتبأاي# ب اممقتسم عأ ةكايوس اطارص هكدهأ# | أ

 ايصاعىأ ةيايصع نج- رال ناك ناطيشل انا هك 0 ةكلانم كلا
 كيع 5 ىجحن 1 ربع م نأ كيلا“ َن ا 1

 . جيت عملاق امص ند

 مئاق اقلدع قير ُْط ىلا كلد الوب اطارص كدهأ) هللا نيد ىف ) عب ؟ مه و ( 0 راثلاب ىلاعت هادا هلل

 ١ رذاك ( ام اصع نةحرال ناكناطيشلا نا مانصالا|ةدايعىف ناطيشلا عطت الل (ناطيشلادبعتال تب اب ) مالسسالاوهوءاطر ص

 + جنت

5-0 
3 



 ,ظواةرسسلا مون نمله (ذا )

 نيلفاغ لاخلا هذه ىلع هرذناوىانالاح مهوره وبن وةدصيال(نونمؤبالمهو) ماقملا كلذا ماقعالا نعانع(ةافغىف هو)

 لا 0 ءاقلاو كلملابدرفتنىا 4: 1١ ريح ( املعنمو( ا نمرالا ث رن نانا) نينمؤم

 بماعتل ن عواد ءانفلاو

 ) نوعحراانملاو ( ءالقملا

 مثو ميجا ع مف ةوعانل امضي

 قدر أ توتعا ءايلا

 (ركداو ,اقانوءاز>نوزاف

 (ناكلات 00

 ) منيمالا 1 9

 ناكدنأ ) هسأ عم هّتصق

 هزم 2 هريذب (انيبأ اهادص

 مهقتسملا قداصلا ليق عفان

 ميقتسملا قيدصلاو لاعفالا ىف
 نم قيدصلاف لاود>الاق

| 

 ظ

1 

 | كرمعتلا هريظن و ةءلامملاةشأأ
 ةرثكوهقدص طرف دارملاو

 هللا تويغ نم هد قدصام

 ناكىاهلسروهيتكو هتايآ و

 مهبتكو ءايبنالا عيمجلاق دصم

 مدعو هسفن ف اس ناكو

 لالا ةعادكلا]

 0-0 باسل نم غر ف

 رانلال هاو اةنللا لعأ
 0 توملا جذور انلا

 أ (نودؤال ا كلذ

 دلآ و ةيلع هللا ىلد ء لامدحلا

 دعب ثدبلاو نا رقلاو 0

 ([ضرالا ترن نحنانا) تدا
 | (اهلع نم و) ص رالاكلع

 تبع لاّشو اماعنم كلك

 مي : العام ثرتواهذ ند

 3 - كاوكاو دخلا نيا ةنسكلاةنسملا هلاعأب م زجاف ةيالا (نوسحرانلاو) 0
 هللا نع ربك الس ص (انبن ) دناعاب اقدصم (اشدص ناكهنا) مهارباربخ (مهاربا

 0 د مهلاعاب مهم زف ة كنود رانا ول مد ريف مدع ناكر نبا ومس هللا و :

 ا

 5 ةنللاىلا نارفلا رداصتو باسحلانم غرف ( سالاىضق)ردصموهوةرسسعلل فر

 ( ادبذاو راثلاو ل لانسر رفا 80 باسالانم غر رق «سمالا ئضتذا# هناسحا

 | و ةقلخم لاك  نونم وبال 00 مهوو# ةرسولا فرظوا مولان م

 :ه الاس نوكمف نينهؤه ريغ نيلفاغ مهرذنا ىا مهرذنابوا ضارتعا امهنييامو نيبم

 ١ اوم رم اهيلعات ريغ دحال قسال + رهو ضرالا ث رن نانا ليلعتل

 آلآو ع هثرال ثراولا ىفون كال هالاو ءانفالاب اهراع نمو ضرالاىفوتنوا كلم

 ه# اًهدص ناكدنا مههاربا باتكلاىف ركذاو 8 ءازلا نودرب 6 نوعجرب
 المل رو دبتكو هنانأو هلك سدا قدسام ركل ىو ودصلل

 لاق 1 ةكادعتو ًارع قر توا عد نيح 08 ع 0 قع نيرسفملار ك1

 كك ! ١لهأأي ا ىدانيف 0 | تكاد كك توما ىف فود 03 سوفا هللا ىلد هللا ل لوسر رلاو

 | 5 مهلكو توملااذه من 0 نولوةيف اذه نور علا 15 لوقف نورظذيو نوفرشبف

 0 نوفرعت له 0 5 نو رظنبو نوذرشف رانلا لهأ ايرخآ دائم ىدان 7

 0 ةنملا لهأأي لوش مث راثااو هن نيب 2 ديف هآردق مهلكو توملااذه

 ةَءىف ,هو مالا ىضقذا ةرسحلا موب مهرذنأو أ 4 تويذارد واخ راثلاّلعأايو

 | لظأ تالاحرف تامادخأ نأولف هيفىدمرتلا داز امندلاىلا هدسراغأو نونمؤبال

 ايبلاب طاتخلا 0 لمأ نتبكا ةئييك هلوق رانلا لخأ كانا 2 فاهسكأ ناؤاو

 ” رم كانو هيلا رثظني علطتاذا ”ىشلاىلافرشأ لاق نوفرشيف هلوق داوسلاو

 اا2وأ شبك ةروصىف مسحب سبل ضرع توملانأ !ءا رانلاو ةنجلانيب جذي هلوق
 توهف جذيف ناويح وهو مسطااذه قلخي ىلاعت هللانا ىلع ثيدحلا لوأتاذه ىلمف
 5 رارقتسالادعب رانلاو. هدا لهأ لاح كلذكو دوجوالو ةايخ هلىجرب قرالف
 الع هللاىلص هللالوسر لاقلاقامهمعهللاىذر رع نءانع (ق لامتتناالو امهللاوزال
 ا لد ىحتوملاب ءىرانلا ىلا زاتلال هأو ةنلاىلا ةتحلاّلغَأ راصآذا سو

 0 رف ةنكلا لها دادزف رانلا لدأإب نوت ومال ةنلالهأأي دانم ىدا: مث عذبف رانااو

 هللا ىلص هللا لوس ز لاة لاق ةرب ره 5 نع مَ 00 3 رانلا لهأ دادزيو مهحر

 2 الدال 1ك دادزبل ا ولراثلا نم هدعقمه ى راالادخأ ةنطالخ سال سوديلع

 8 ىراغلا ا ا د دلع كلا قدح ا 5 الادخأ راثاآ

 ا ةنكاةنإ !لهألخ داو باسكت اند ه غرف ىأ هيسالا 30 لات هلق
 منونمؤيال هوو“ ةرخ الاف م.دارباع ىأ «ةلفغىف م هوو# توملاعذو رانلارانلا

 5-2 ”ضرالا ناكس تع ىأ 4 ماع ندو ضرالاّث رب 98 نوقدصيال ىأل

 ابهوهو قدصلا نك ىأ كاين اًقدص ا محاما يال ركذاد# لجو



 ناكلمو روطسنو توتو منامز لهأ معأم مهدنعا وناكةث الثلوق ىلا اوع> رينا ع اوقشا مم ني 5 1

 او ثااثلا لاق وهيل ادعف ر مث ا امهرهظأ هللا ن !ناكروطسن لاقو ءاوسلا ىلاد_هص مث ضرالاىل اا طبه هللاوه ب

 مب دهشم ن ه)ق سيلا ىلع مهتم دح اول ذأ بازحالاع نء(اور 2 ندلل ليوذ )موقمهنمدحاو لك ع ا اقوا اع
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 فل 1

 كا وق ه وأ حالصلاىف 4 اهوهش |ب ار ا ْر ُّى 2 رف

 ة) ةيئاز (اينب زةنح 1 ١ك - (كع نع

 هت وه يجتمع تصوم جا كل اح تح هت د اتا كا ا صح 2 تس يدعمح

 ئ -- و ةوخالا 1 هعم ناكن م باقعان م تناكو مااسلاو ةالصلاهملع ئ :!نوره

 حاطوااص لد روه لو حت كلا امهندب ناكوهلسن ن 3 تناك
00 3 

 تناكاموءوس ًاسعا كوبا ناكام## هباهوتشوا اهحالصن لتأوأرالو 6

 ا نيحاسلا 00 نيحاوأللا نا له رف هبتاجامن ,ال ريرقت هي انغب

 39 ار كاد 0 00 00 ل |

 لاعت هللا هقطن | هللا دبعىنا لاقإ#ر راص ىندع واه |يكحاو لعبا ناكو# ىل اعدل وقك ةعاداوا

 | دراج الا# باكلا فا 1 هي وبر عزت نم ىلعدرالو تاماقملالواهنالالوا

 اعبي

 1 هتزانح عمال 0 وخالا دارملا سلو اه>اللصو اه 2

 ا 1 كومو نورهتخ اين نورقت مكنا ىلاولاقف ىنول ولآس ناسا تمدقاملا

 0ك ١- لاقف كلذنع هتلأس 0 هللا ىلص هللإلوسر ىلع تمدق | ءاذكو

 غامد .ةواهبال مساخأ نورهناك ليقومهلبق نيملاصلاو مابي اءاع مسا
 أي ىبيمتل لاق اكهلسن نمتناكاجنال ىسوماخأ نورها وانا لق ”لمارسا نى

  ءاوبأ ناكام 8 هءاهوبشف ق دل مظعأاةساف لسارسأ قا ندر نكلمو

 انج تسل كمآ تناكامو ل ابيئاز سابع ء نال 6 ءوسأ عا ف ن رارغ |

 ناىسع ىلا ميسم تراغاى أ ِ هما تراغاف قم دلولا ا

 | ةراخأ التو اهلَدح ةمالك نوكيلدبلا.تراغأ ةحاهل نكيملا دوعسم نالاق |
 دص دهملاىف ناكنم ملكن فيك اولاق 8 انبنيرخم-ت تاعفام عماولاقو موقلابضغ |
 الك ىسيع عمم ا1لق هينكلا رهلقو اهرخ ومو نع دلل هاا لق ١

 للقآو هراس لع ًاكتاو عاضرلاكرن , هيلاتراغأ البقو معلعلف 17 عاضرلا |
 دوهنلا 0 دع كك زاعانأأ بهو.لاق# هللادبع ىنالاق ولف ودنيمإ ري يشي لعحو |

 لبق اموبنيعبرأ نناوهو ىسيعكلذ دنعلاقف ١ عا ناك

 1 215 ناذاهلا دحتالثا ملكتامل وأ ىلاعت هللذيدوتعلاب ةسفن لع اعرتأ ل 7 ىتادلو مون لب

 01 ىدع ناو هسأنع ةملا قن تقولا كلذىف ةحاسلا دل تنتعشا:عذلا“
 تلا ا” ل عت ىلاعت ةلاةبدوبع تاب ىلع صن امناو كلذ ىلع |

 ل كا 01 و كهلك 0 نع ةهع اتا 0 ىلوأ ىل 1 هللا نع

 رملا هده صتخم ملىملاعت هللانال 0 ةنهللا ةلازا:لصلا3 ةيدو.ءلاب هسفن ىلع

 وهتاحيسمتلانعةمهتلاةلازادشال همأ نعةمهتلاةلازا للا و انزففدلونمةم.ظعلا |
 جراب 3 د 4 اين قامو باتكلاب دا ىلوأ كلذ 0 ثالا ناكف

 طنا ىسعل ْ

07 20 

- 



 ام نادل( انف

 - نوعرال تر دن ىلا ىلو تت كلاح نع كلأ

 9 مسح ةروَسا) مه أم 2 ناكو 2 ١ ه هز ةقيقح اماص ل

 كلا 11 1 انو كرت وع أ 9 قرشا
 رارقلا نم هقاقتشا رة ىرقو كنز زحااماهتعىضفراوتلت 0 |م

 ةعقد ناف نلا وره زا مريع لاف لالا 6 ه1 تنكس سفنلا نسبا

 هوركملل اهتنعمو بورعمأل نيدل'ةرق لاش كلذاو

 ممل امد 01 3

 و برعشلاو لك
3 5 7 

 فان .عىرفو #8 ءريصع

 ةراح نزحلاةعمدو ةدراب 7 ا
 تايل لوش نه 3 لع كَ رو انمدآ ىرت ناد اد>ا رذشدلا نم نير اماف#

 'ئرتدةواتمح 6# اموص نجرللترذلىناىلوةف## نيالا فرحوةزمهلانيب خاتل لإ

 ناو ِظ مهءايصق نوماكت الا وناكو اماص 7

 ةهاركل كلذ اهسعاو ةراثالاب اهردنب مهتربخا ليقوىبر ىجاناو ةكمالملا ماكان

 اولاق ايا ةلماح هلم سافنلا نم ترهط امدعب هيلا ةءجار ه اهموقؤل اهدأر
 نونمي ه# نوره تخااي ف دلجلا ىرفنم اركتم اعيدد © ايرف أيش تئجدقتل مب

 بطرلان م ىلك مسعاي ىأ ©« ىبرشاو ى الكف ا للا . ري-خ ضيرمالالو 8 بارلا

 لا هل ىسع كدا م كلغ ئرق 0 لدقواسفن ىبط ىأ # انيعىر وات الات م ىل ا

 نم نيرتامان## هريغىلارظنلا نع كنيعرقتف كيضرءام كداؤف فداصىأ كنيعهللارلا

1 

1 

 ملكتنالف ماعطلا نع موصياكمالكلا نع ماصدهت نأدارأنم ليئارسا تىف نأكل

 اًةطن لوقلا اذه لوقتنأ اعمل يقو ةراشااذه لوقننأ اهسعأ هللاناليقو ىدع قل

 هلع ىسدع ةزك 00 نيسعال مالكا ع ا اعاومدعب مالكلان ع كرم -

 وفتنأ ىلع ةلالددفو اهنعّدم#تلا ةلازاىف اد ىوقأ نوكتلاهنعرطكتملاوه مآل
 ءاهفسلا ةلداع ةهارك ىناثلا ىلوأ لضفالا ىلامالكلا

 *# سنالا ملكتالو ةكئالملا لكتتناكا منالاقب © ايسنامويلا ملك أنلف ف ب
 لالا ىف هتلج ماللاديلع ىسع تدلوامل امنا لبق 6# هلمتاههوق ه.تتاذ 9» ىلاعتدلوأ

 اموبنيءب راد تثكفراغىلا ىسعاهشاو مسلحا راوعلا فسوب نالبقو وقل |

 را لاَتذ قيرطا! ىف ىسعاهماكف اهم وقىلا هتلج مث اهسافن نم ترهطّىَح

 نيهاضثيب له أ اوتاكو او 2 نارك يصلااهءدواهلعأ ىلع تل> الق دعسم و ؛ هللا دبع

 صا

0 03 

 ههضلح

 رئاماف 1 مال السلا هيلع ا وب : اسقن ىدط (انم ءىرقو)ر بلا نحو رشاو)بطرلان .( ىلك

 را ,ق اًطاصال>ر ناكل.5 نور ,ه ةريشإ ىأ نوره ت كد هته ل

1 

 ايش تئحدقل سرمايا واق)امونيعبرأ ْن .اوهو(هلمحت)اهموقىل 1( موق ) ىسدعب (ه تنافر ا

 عياد بي 0 ليتواركم ايظعىأ # ايرفأسش تئجدقل مسا

 أ
 أ

 ا عم ىا 4 هبت تاق 0 نءاطلا عطق ىف عطاق هنا مالسلا هءلع سمع مالك ءافتك الاوقل

 ١ اتصعأ 3 اموص ندرلل ترد ىلوت# 0 كدلونع كل ما هي ادحأ

 ايما نع توكسلا ناكل

 كذنعء ىضفراو 10 ىب 1 ىأذ 3 ات دعو 0 ا 0 ردك

 و نوموصي | واكو مالكلان رعاك انسقأ واع

 همارتا| ناكف تءحلا هنف

 هللالوسر ىهمدق و هعازبلا

 ا ياو هيلع هللإ لص
 كلذ راصف نتودلا موص

 تالمحا اعاو انمف اخوسنم

 هر توكلللا رند نا

 اهيفكي مال سلاةيلع ىندع

 ”ىربياع مالكلا

 ةدقو ءاهقسلا لداحتالئثلو

 نو كوكسلا
 هيقس ع دقامو بحاوهيفسلا

 قاطاالو ضاىعالا لثع

 اعاو ضارعلا ع هناتغ

 موصلا ت ردنا اب ممربخ |

 ةراشالا سدو ةزاشالاب

 لاوق ىلا ىرتالأ الوقوام الك
 روبقلا فصوق نعاشلا

 لع ه>وانع تك

 تءكابو>وناكل شو

 غو--وا مالكلا ادهدعب

 قطالا ردعقلا 00

 ىسعل 0 هذ ا 0 9 0

 ترهط امدعب ) اهعوق )

 لاح ( هلم# ) اهسافن نم

 تلق .ىأ اخ يم

 هابا ةاعاح

 تح دق مس اي 6 راكي

 ىرفلاواسعاعيد (ايرفأيش

 امحاس كد

 ناىلع لداد

 مهول ت

 أ يدم 0 رالف

 ةداكفلا عطش 5 عطقلا

 ناكو ( نوره تحا ١

 ني.مد لا هاف( رشلاو و

 كرذعب ملكتي يجد ّق 82 هدآ (اب تنامويلا لك ن7 (اموصنجرالترذنىناىلوقف)مويلااذهدعب ( ادع

 )ن وره تيا الو تا(/ايرف



 | هءلع ىسعوا 2 ضن *ناكت ناكمنالمالسا | 4ة.اعليري- ودولعاف نفر ىذلا ىا(ام 2 نم اهادانث) هنراقكم

 او ليربجوا مالسلا هيلع ىسيع وهورمتملعافلاو ركب ىبأ ىو فوكو ىتدم اتحننماهليذ تحن نم اهطاخدنال
 مال با رشااو 0 0 1 ا هلوقش تدلستسقلام اقل دي_خالابتحم ْق

 9 ا ند ءو لال نا ةلاعه ىرسلا نع او ةماع هللا نا كلْكْصَو دو دنع اريءارهت

 رجلا ىعت ا هللاق ه5 1١55 رع تاوفعا © نيداتلاز - ن. دلاخ نائىورو مال ادم

 0 1 هيتدس نسما لاقق ايرس
 ا يع مت لقو دلولا 5 ناك ليريح ليقو ىسع » اينحا نم اهادانف ا 577 0 ل ع

 ا و هلوقىلا عج أإ١ نا لاقو ةلوقىلا
 5317 اهتحننمإ حورو صفحو ىلا ك1 حو عفان أرقو اهناكتنم لفس ا 6

 1 :ض 7 ا

 ”ايرمالىا« فز ,ىلال ناو ةلخم اهتحن ىف ريمدلا لقوا مهدحار ريح ىدانىف نإيلعلا

 ورع ٠ نماديس ل فاواع و9 لا عوار اذكهالودح © اي رس كت يكبر لعد دق له ىز تال |

 دك ًاتلةدب نع ءابااوكياادءاما ود# ةلمتلا عذجم كيلاىزهو 8مالساهءلعىسيعوهو

 طقاست 00 عفدو بذي كبرحن زهلاو هزه هر ىزهوا ه.ةلامالاو زولا ىلعئاوا

 الح وءابلاب بوقعيأرقو ةزج اهفذ>ونيسلاىف ةيناثلاءاتلا تغداو طقاسنت # كلع |

 امهءلع ليربح وأ ىدع

 [سرألا هبيعنن كلما

 كددع ءام نيع ترهظف

 لانلإ ارهجا عرش
 ا
 اذذلاو ةزعلا ءاتاذ طق تو طقسسو طقاست' ”ىرقو تطقساىندع تطقاس نم طقاست | ,

 ا رايك سارالةسباي هلك تناك انا ىو رلوعفمو ريت« .اينج يظر ف عذجلل
 ه هيفا كلذ اهتءاستو ايطرو اصو>و اسأ 0 ىلاعت هللا لمحت اعز رو ءامطشنب تقرأ | (كيلا و زهو)

 آر نا ةنملاو شحاوفلا ب كيوت ناروصتن الا هلثمنافاهتجاس ةءارب ع ةلاذلا تاّرعملا ايلا عذجم) كسفن ىلا
 رسل هناو لحفر يغن م اهليحنا ردق ءاتشلاف ةسايلا ةلحملا رْثنا داق ومنا لع ىاةساز ءايااىلعوبا لاق

 طقاست) ةلملا عدج ى
 د

 ىلوالا ءاتلا ماغد 0

 ىتاشوىندمو ؟مةساثلاىف

 .ء 5 اع

 ترعاو ةلعلا ترضخاذ

 اهل لقف امرك تءناو

 لات نب مالا هيلع بتر كلذلو ماعطلاو 5 ارشاان 5 هيفام عماهن اش نم عدج

 هأ نطب 1 اذقو ليلا مقسم اعاذاث لق
 00 0-60--5- 2 ركبوناو ىلعو ورعوناو
 راهظاب طقاست لصالاو

 |. اانارو ليربج و ةكأ ىلع تناك ميسم نا لبق « اهم م اهادانف © قاخيملا ا |

 ا

 )00 سانا لاق اربع ىأ «ايرس كتحت كبر لءحدق ىتزحتال أوف اهادان ا

 ب 4 و ضرالاق هل>رب ميك ىسدع لدقو مالسا|ةيلع ليربد ترض امهع | ءاتلا فب ا 7 ءاثلآ ا

 0 ل عرل وازول كلغ ناكل قو ترجو ةيدع اع نبع يقر ا حرطو فاقلاو

 تر وع + عواجي ان

 6 000 تبطرأو 0 تقرواف ةسباملا ةلخملا 0 ناتو

 اكو ىسعىأ أي رس ىنءم ىلق 5و كسمأ كاسمالاب هنت سعأ ناوىرجىر - الامال ا

 قامت ابط ركيلعطقاست رك و > ىأ 14 كيلا هو لف اعيفزاي رسا دبع

 ل وخ ىدتعسا فنا مثيخن 6 0 0 هنانتجا ديال وأ ءهاحرل ةياغلا غلب ذل 5

 ةزج نيس 1 فحم و

 1 اقلاو ءايلا عب ل لعق امسو

 5 بوقعإ نيسلا تدححي
3 - 3 
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 صح بط ملا هنلوءقموازيرع (ابطرا تآا رقع ست هذ هف عدد يارد قامااطتس وطقستو طةسودط طة روةلعافل ن؛

 1 ضيرملاالو بط رلا نمريخ ءاسفاللام لبق و تقولا كلذ نم ةداعءاسئاللر ّح او !اق واب ايرط ( اينح 0 ةءارقلا س> ىلع

 2 دانف لاَس وابن (ايرس كت كبر لءحدق) ىسعةدالو ىقعميص اي( ىز ٠ ملال تكلل 5 ريك قده لفسأ نم ) اهتحن نماهادانف)

 _ لاىدخ (كِيلاىزهو) اريغص أرب ايرس كتحع كير لمح دق 1 .ئال نأ ىسع ىعال ميلا بدعط تارقنااهتخ لل

 ايرط اضغ ( اينجايطر كيلعطقاست) ابكر خس ةلختلا لصاب (ةلمعلا عذجم)
0 

+ 

5 ََ 



1 0 ١ 

  2 0 8صخ ككل 21 نم لوقنم لصالاو 31 0 اه

  3اذ مورسكلاب خا ”ىرقو ىاطظعاىف فك ل

  5د_قعتو هيرتتسنا 9 ةللا عذد جملا 1 جورخلا ا هنطب ىف داولا كرخاذا

 اهل سأرال ةسباب ةل تناكو نصفلاو :قرعلا' نيبام وهو ةدالولادتلا

  6اهريغدمك نكيملذا ددهعللاوا نك زول انآ فد رعتلاو ءاتنش .تقولا ناك |

 | امعوزر نكس ام فنانآ ن* امري كلذ اهمهلا ىلاعت هلهءلو سا_تاادنع ملاعتملاك

 تامنم تمركبوباو صاعنءاوريثكن اوورءواأرقو مهمول ةفاعو سانلا نه
 أرقو عدا عذلا هريظنو باطيالو ىش نا هناشنمام *# ايسأ تاكحو وف شط

 ل ءاطاوهو 22000 مم ردصمواهنف ةءاوهوم لاب صفح 2

 ىركو مهلا 5 ٍبرطخحال ثحم ركذلا ىسنم  ايسنم 8و هتلقاهلهاموأ

 تضاح تناكدقو ةنس ةرشع تس ل.قو ةنس ةرشعث الث لدقو نينس رشعتن

 معنا اهم ناك ىسيعب ثلج امل ميرع نا بهو لاق و ىسيعي لمى نا لبق ن

 اكو راما | فسوب 1

 "لوو امهم اداهتساو 5.3 نمر لعد مميالو ديعسملا كلذ
 راح رك اهم ل

 لوأف لا نم
ع لعأ ّق اروعم قف بهسوب 7-0 لمح 2 3

 دارا الط ا

 ما رهظام 1 ايدي نادارأ اذاو هنع بعل مل اهناو اهحالس صر

 تبل له ميرماي ىربخأ لاق البيج الوقلق تلاقف ىردص قشأ هن ماكنت نأ

 ملأ من تااق ركذ ريغنمدلو نوكي لهو ثسغ ريغب رمش تي لهو رد ا

 | ةردقلاب رعشلا تينأأ كلا 3 مأ د د ربع نم هقلخ مود عرزلا تبنأ هللانا اعأ

 ١ ءاملاب ناعتسا ىح ةروشلا تذل 5 ىلع ردشال ىلاعت هللانا لوقو ثيع ]1

 ىلا ات هللانا لوقأ نقكلو لذ لوقا فتسوب لاق امنابنا ىلع ردش مل كلذ ١

 رك نك هلق 6 ردق

 تأالو ركذ ريت
 هبلا هللا لا اهندال الار تدخ 1 لجلا بيس اهملع فاءضلا ءالش

 0ك مدأ ق 0 هللا ناإعت 0 1 3

 | روما كا ل ءاه :عبوتن ناكو ةمهاأن مم هدام ار كلذ ع

 ند جرحا 3

 اة لحو 0 هلوق 8 امصق اناكم هب تديشاف ىلاعت هلود كللدَف كموق

 لإ هي ةدالول /| 5 ضاخلاو امءاحو اهأ 1 أ #4 ض 0

 كل اهنلأا ت 5 علا لبق و كوس اهل ن 37 ملو دربلا ةندغو ءا را اق تسب

 هياذ هه لبق ته ىدم دلال تااقول ةدالولا جد وو قلطلا ةدش نه ام كرةستو اهب

 اه عل 0 6 ايسنم اي اهنل 1 0 ةوهضفلا 0 3

 1 ايبا هانم 1

 تناكو «ةلخعلأ ع دح ىل

 وسانلان «.م ءامحصسإ| توملا

 و ةاقلم ف - ل ا
 ام

 5و 1 ذب ل كورتم ايف
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 | اناكحو نوهيص لبح هع ىذا ديعسملا ىل | نيقلطنم ان

 ١ كلذ ىيلغف هناعل ع تصرح دقو 0 د] سحأ نو د3 قو نأ لاقنا هل

 170017 213 نا 0610034: 1: ف 31 احل ا جدر طا ل حلا تا ام انا هلال نانا اتت

 د هجر عن مم مورجما ووجب جب 277777

 لوقنم وهو اهلا ليقو ا 5

 اق هلامعتسا نإ | اك ا
 ٌ را ردا

ْ 
| 
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 امءاح ) اهءاحاف ) ةعاللا

 ىعم ىلا لقتنلا كعل ريغ

 لوقتتال كازتالا ءاملالا
 هءاحاو اكسل تح ا

 ةدالولا عجو(ضاخنا)ديز

 اهلصأ 08 عذج ىلإ) |
 ١ هي اذ اذه لق ته ىدمل ات اك 3 اهلةقفاوملا ا ه-سمرعوه لاك بطرلا 0

١ 
 تقولاناكو ةسباي تناكو
 اعاد عدت اهشرعتو ما

 زاخو ةفو روم ل ا ل |

 علل وذا وكنا ١

 ةرضخلا هدده عدج ىأ

 ديلا ىلاهدشر أ ىلاعتدناك !
 هل كطرلا اهتماهمعطيل
 ايا يا ماعسلا ةسرخ
 اماصأ امث اعزح (تلاق) مث م

 ( اذه لبق تم ىئتيلاي) |
 ىنأريغ فوكو دم مويلا |

5 
 لاش مخلب مه ريغعو ر

 تاع تامو توع تام

 مات تكور"

 ركشالو فرديال اكورتم

 صفحو ةزج نونلا مثل |
 امهاتءمو امهريغ رسكلابو ١

 عدلا هع وهو داو

 اهءاحاف ( سانل انا نءادمعب

 ىلا) قلطل ااه ان(ضاخلا
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 لبق تم ىنتيلايتلاف)ةسباي
 اذه لبق لاشودلولا(اذه

 (انتمانل تقكاو)) موبلا
5-5 

 لاقبو ركذيمل اكورتمأيش
 ةطق سلاش وةاقلمةض.>



 ذه دح أنمالا ةداعداولانوكيالو ناكل حر ىأ نه ةوهشلا بلطت ىأ لاجرلا ىنبت ةرجاف ( انغب كأ مو )
 || 3 قطا ل اكشيب انلاءاب قمت ملا زا واعابتا نيغلا ترسكو :تّغداوءاي واولا تبلقف ىوثبدربملا دنع

 الاةجر نالثم هيديشيدق وهف ةلعاذ ىنمع تناكزاو ةلوعفم ىنءعاممالءاهلا اهقلت مدلج ىهدهريغ دنع و

 © لحركسسع مل 5 ١6 ز»- تاقاك مالا يا نزلا ى 4 كل 7 ليربح

 ١ ( نيهىل إ!ع وه كير ١ لاق)

 تااالب. دلولا ءالثغأ ١ ىأ

 ةيآ هلعجتاو ) لهس ىلع
 فودحم هللعم ليلعت (سانلل

 انلمذسانلل ةيآ هلعجعلو ىأ

 ا لوعق وهوددلع © ايغب 1 دارت فا الاقو كلذ رو |

 0 0 لمفوأ 000 زنغلا ا 0 .ِ هواو

 كَ

 ةقررط خا لدلفطل َّى 00 راك دقن اذا هم كاذلمت و ,

 دايعلا ىلع 6 انم ةجرو ي اًنردقلاكىلع اناهربو مهلةمالع## سانايا |

 ألاف رطسو ردقوا لزالاىف هتلاءاضق هب قلعت ىا 6# ايضقما سما ناكو #8 هداشراب |

 ناب 6 هتلمعأ 8 ةجرو ةيآ 3 لعشو ىغَش ناب اقيقحا ما ناكوأ ش

 اع لبق و ةتسلقو رهشاةعيس اهلج ةدمتناكو اهفو> ىف ةدقنا خقنلا تاخدؤ اهعردىف ْ

 ةوةنسةرشع ثالئاهنسو هندينهتلج اك ةعاس لرقوهريغ ةيناثلعطو دواوم شميملو |

 ىلع فوطعم وهو كلذ

 هد نيل 1 روضم 2

 1 ردق ليكي رو 5

 نأ نإ ) انم ةجرو (

 اسما) ىسيعقلخ (ناكو)
 اروطسم اردقم ) امضقم

 ىلا تنأملا الف حوللاف

 بيج ىف ْمفنف اهنم اند هلوق
 ىلاةكفنلا تاصوف اهعرد

 ع 007
 بوهوملاىأ (هتلمحت)اهنطب

 نب ريشعاوا |[ةغوز ةكف

 اهنطب ف وهو تازتءاف 8 تداف #8 نيتضدح تطاحدقو نياس رع

 || ىصقا لبق ولبجلاءار واهلها نما دعب ه#ايصقان اكم ف لاول عم اوم ق رو رجا وراخلاو

 ش . و حافسوأ حاكن نم نوكي اعا دلولانا ديرت ةرجاف ىأ هيايغب كأ مود

 5 كبر لاق اذكه ىأ ه كبر لاق كلذك 9 ليربح هيلاق 8 امهنم دحاو

 دو مهل ةمالع 2 هي سانلل ةبآ هلم و تاركا كدلو قلخ 6 هك نيه

 ءوهيلع هللاىلص دم ةثمب ىلا هند ىلع ةعم نأ ةمعلو ى أ هانم 5 هجرو 8# #8 ان ردق

 لجو نع هلوق © لدسالو دربال هنم اغورفم اموكحم ىأ 6 ايضقءاسعأ ناكو ف
 1 34 وعردلا تسل نيح تا هسح ىف - اهعر رد عفر ليربحنأ َلَق هيدتمخل

 2 لقواهيفىفل او اهليذىف ليقواهكفف فل لقواهيس ىف مكهعبصاي اهعرد سيح دم |

 اج ١" أكد تذتة لالا تل "دمرت اهيلازغنلا لص وفدعب نم |

 ٠ 0 نا لاقاهلها نم ادرعب ىأ 4 ايسصق اناكم## تدرفناو للاب تحت

 جوزريغ نم امدالوب اهوربعي نأ اهموقو اهلهانم ارارف دا وهو ىداولا ١

 ع اسف 0 ةعاسؤف 8 هتاج ليقو ةدحاو ةعاسؤ ةدال ولاو نا ناك سابع نبا ْ

 < ربشأ ةعست هنده تناك لو اهموي نه ن رعشلا تن

 هلىرخا د كلذو را ةلسناع اهلج ةدم - لقوا ءاسنلا نم لماوطارئاس | 0 عضو 5 ولوت

 0 دلو لو شاعوةدملا "1 دع دلو و زيشأ 3 0 شيعبال | 1 رتعامو هليل 1 0 6 2 | ةساعل كلا |

 ةفاعاهموق نم تب ا تح اهنال كلذ ايزل ءار داهلفأل 5 صقاناكم )ةعاسف

 وهو تازنعءا (ه,تديشاف)

 رورجلاو راجلاو اهنطبىف
 نا نع لاخلا عضوم ىف

 امسع هللاىخر سايع

 ةعاد لحما ةده تناك

 ديم هلج (6 ةذحاو

 ةعبسلبقو رهشأةتسلبقو
 ز نيح ةعاسؤو هكضوو "00 5

 عا ملو هيساع ل-قو

 ' 5 00 ا نيه لعوهكي رلاق) كات تاقاكاذكه ( كلذك ) ليربحاهل(لاق) ةرح ن(ايغبكألو)

 1 ا (ايضقم اسعأناكوزدنن مآ ا )0 اقم ةجوولا البادلو لمار ىنيل(سانلل)ةرب ريع وةمذلا اع(ةيآ )هلع

 0 هاياتد الون (هن) تدرفنا:( تدشاف (ْ دحاء ولاّ رهشأةعست هلج ناكو 20 (هتل / 555



 0 نس قر لق «ايوس ارشب اهلرتف انحور اهلا اناسر

 هيلا دوعتو تضاحاذا الاخ تيب ىلا نوهسملا

 ىوسد ماب اش ةروصبالثقم مالسلاهيلع لماربح اهانااهلستغمىف ىهافدبف ت

 نجحرلابذوعاىناتلاق ف اهح نول راشد وهش حمل هلءا ودمالكب سن :اتستل

 طرمشا | باوحو ةذاعتسالاب لفتحمو هللا تن «# ايقن ت تا ةهاهفافع ةياغن 6

 زوو ىلْضرعتن الفوأ ىشوعت ظعتفو أ كنم ا قافىأ هليقام هيلع لدنودف

 اهنا لاقؤل# كلذك نكت ملاذا فيكف كنمذوءاىناذ اعروتم ايقنت تنكناىأ ةءاابلل نوكينإ
 مفنل ابهتبهىف اييسن وك ال ىأ## امالغ كلبه ل هه تاذعت ها ىذا كدر لودرانأ

 نم لوحمت تناكو اهرتسي ىذا

 دخلا
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 نسىلا نسنم ايقرتمىأ ريخلا ىلع ايمانوأ بونذلا نم ارهاط  ايكزؤءايلاب بوقعيو
 لجر ىنرشاب ملو ه# رسشب ىنسسع ملومالغىلنوكيىنأ تلاق # حالصلاو ريخخاىلع ١

 نوكت تناك ميرع نا ليقو رادج ءارو تسلح ليق و ارتس ىأ سابع نبال ام

 رسملا ىلا تداع :ترهظاذا ىتح اهلاخ تيب ىلا تاون تضاحاذاف دم
 ةرمأ باش ةراوصف لير 4! ضوعذا تدرحدق ضيلل ل
 كك ريح ىعا 3 انور | ملا اناسراف 0 ىلا عت هلوق كلذف 00 ىوس 0

 ماو أيش ةيمدآلا ةروصلا نه صقنب مل قلخلا ىو ىأ ه6 ايوس ارمشب اهل لتقف 3

 َّق ءاح ىسع فى حورلان 8 دارملا لفقو همدلك عاملا ىلع كفل لو هنع ت ' 1

 مد ةاكساا هيلع لدار م تأرالف عصأ لوالا لوقلاوادي تامكل رد ١ ةرو |

 تنكنا لئاقلا لوقك اذه تاقءايقت تنكنا تلاق فيكف رجافلانم ذاعتسي اع |

 ىنشي هانم انهه كلذك لظلانم كلاعنام كناعا نوكي نأ ىتشر ىأ ىناظنالف انمّوأ ١
 انأ اعاإي مالسلا هيلع ليربح اهل هي لاق ف روعفلانم كل ةعنام كاوقت نوكتنأ |

 هن لس رأ هنال ىلاعتدتلا نم ةبهلا تناكناو هبلا لعفلا دنسأ «به الكبر ل

 ميس 4 تلاقإ# بونذلانمارهاط املاص اداو سابعنبا لاق 4 ايكذ امالغ كلإلا ْ
 جوز عرش لو ىأ «رشب 5 ١ هه , نبأ نم ىأ «كنوكي ى ها

 مسا ناكىتتل ا« الا ع

 جوز ىنبرش مل(رشب ىبسع

6 
/ 
١ 
 ا

 ا مقامك ورعىباةءا رقديؤيو لاتوهناعسالوتل يكس نوكيذا ذوو عال ١

 ١ اهثيخ هفلاش امعاؤ انزلااما هيف قلظت اعا تايانكحلا هذهناذ ل

 أ ةكعالملا ءر وصق اهلادبولو هنئع رفنالو همالكب سنا آل ثان ل6 ه روصو اهلا

 ا يا ايق تنكنا كمان ادد دعا قا تااق# ديعب نم هترداب اهوحن دصقل

 | تاق نانءاهعروو اهفع ىلع امال ةروصلا كلت نم اهذوعت كد ىلاعت هللاعيطم انم

 احورى عم اعاو فب رسثقلل ا ةفاضالاو مالسل |هيلع ليرب> ) انحور اهملااناسراف ( هءارو لستغلاهرتس ان 1 / جاه

 رمل كد_هجح هحولا “ ىكو هلق باش 2 ةروصف ليريحاها لثتف أ (ارسثباهل لثعف) هيد و 2 :

 ارفسالو نواب نامل 4 1 روس : ير 5 ١6١ رت»- اهل لثم اوقع ىو

 ةرودى اهلادب ولو هنع
 ردقتملو ترفنا ةكئالملا

 تااق ( همالك عامسا ىلع

 كال كلا ةوعا ملكا
 نكن اا أ (اقن تكا

 ىناف هللا قنا كنمىججرب

 ليريح (لاق) كم هنةدئاع

 لوسرانااعا ) مالسلاهءاع

 ربخأو تفاخ امتابنمأ (كير

 وه لب ىدآب سيل هنأ
 ه,تذاءتسا نم لوسر

 ىلاعتهّللا نذاب( كلبه ال)

 مالغلاةيهىفاببسن وك الوا

 كال بيا عردلاىف مغنااب
 مفانو ورع وبأ هللا ىأ
 نم ارهاط ( اكزامالغ)

 ريخلا ىلع اسانوأ بونذلا

 © 31( نأ تلاق) ةكدبلاو

 لو )نبا(مالغىلنوكي )
 حاكدلاب جوز (رسشب ىنسسعإ

 هدد ليست

 تعرفامدعب (ااااناسراف)

 ليربح انلوسر (انحور)
 ارشب )اهلدسشتف(اهل لثقف)

 ملباش ةروصفف ( ابوس

 ىنا) ميسم (تلاق) ص قنب
 كلكم نجح رلاب) عنتما( ذوعأ

 نج رالاءيطم(امقت تنك نا

 ضخلا ن

 00 :لوسر ران اعأ 1 ريح اهل(لاق)دنمتذومت كلذ نف الحر | كلذوه هنا تنظف ءوسل>ر

 و ىلذ وكينبأ نم ( مالغ ل نر :أ ) مالسلاهيلع ]يربك مع ( ت تلاق )اًحاصادلو( ايكذامالغ )كلهللاب+َق
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 [و)اميسمبالامربارابو(هيدلاوباربواميطم 0 اش ناكو ت0 مئاحذاصوةرا يطع ن1 1 ( اندنع ن

 .(دإو موب )هلهثنا ندن ا ا( هيلع 1 ١6 اهات ١ هب ل رعت سدا اء د١ هد اء(١ .صءزارب كك (ار 00

 ِح 9 وع موب | ءاط.شلاهلات
 هتف ووا هنكمواهي ونا ىلع "ا ةقدس هوأ بوذا 1 د دو "زول ا أ '

 و
 ثعبد انيقات ل
 كي ملو ف امءارابو5# هيدلاوب ارب ول ىصاعملا نعابن خم اعيطم 4 اينقل ناو سائلا ى !اعقدصتللا 0 1 ب 00 0 تق

 ناط.كلاهلانننا نانم م 6 دإو مون ]ف 3 هلام دي مالسوإل دبر ىماعوأ اقاع هي ام ايصعاراج 02 دلل

 رانلا باذع نما اح ثعم موبو 0 ريقلا بادعنم 3 توع موبو له مدآ ى ى هبلاشاع داي ا قطاولا
 7 9 5 د لا ا َّ . 5 .2 .٠

 3 تدشاذا 3 اهتاصق ىنهي ملح نأ رقلا 8 باتكلاقر ذاوؤقفةمايقلا لوهو أ (ميص)نآ رقلا (بات كلاىف)

 ذارملاال لكلا لدبوأ اهيفام ىلعةإةشم نايحالاناللاقتشالا لدب ميسعنهلدب تازبعا

 ىنمعذا ليقو ردقم فاضا فرظوأ دحاوامهودبف عقاولا الا فرظلابو اهتصقميرع || اهيلع اوفتل كا

 اناكم اهلها نم موف ةلاحمال الدب نوكتف ىنمركتملذا كم نك كلوقك ب ريحا ١ (ذا) اهلعىرحام اولعيو

 ان موةلق قرتمملا ىراصتلادخا كلذلو اهراد قيرغذأ سدقملا < ىق قرش 4 انكرش لاقثا لدي مس نم لدد

 ارت هيابناخ مود ند تدعو 2 تن ىعم ن صصص مضتم تش ا كرا فرطظ ا,مفام ىلع هي حسم نايحالاذا

 كك سسطخأا ىذممعتلا ناهنف
 الاقم ماقم لكل ناف + كيلملا د كاده ىلع 0 7 9 1 و 3

 اده اهقو ركذ مسح
 :لقو ضالخالاو ةعاطلا ةاكزلاب ىتعي سابع نءا | لقكةوك ذو لع جير أ ةدعلا فقال عوار

 ال رعد دابعلا ىلع هاننحتو اندنع نم ةجر هانينآو ةيآلا ىنعمو حلاصلا لمعلا ) م ا

 نم ناكو اعبطم اصاخم اسم 1 هيايقت ناكو #9 هصالخاىف احلاض العو ,مسر ةعاط فرط (ااك) تلرتعا أ

 انسحم امم ابطل ارابىأ  ه.دلاوءاربو #9 طقا ب مب ملو ةئيطخ لمعي مل هنا ءاوقث || ةداسإ تلت ىأ (اقرش)

 ىضقوىل 0 هلوق هيلع لد ن.دلاول ولارب نم ماظعا لات يت داعي ةدابعالهنال 7 تب قر ليام نام

 راما « ارابج نكي ملاو #8 ةيآلا اناسحا نيدلاولابو هابا الا اودبعتال نأ ك اراد نم وأ سدقتلا

 اذحال ىربال ىذلا راما ليقو بضالا ىلع برضيو لتق ىذلا لبقو 0

 لق # ايصع 0 ديل مت هناا نأ ىرب هسفن ميظعتلا نم وهو اقح هسفن ىلع 0 هقرسثم ىف تدع

 ا

| 

ْ 
0 
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 نآرقلا ىف ميلع ًأرفا ىأ

 لكيقو اناا

 0 وهو بناجلا نيلو عضاوتلاب يح فصو دارملاو ىصاعلا نم غلبأ ره تدختاف ) ض.خلا نم

 نم هلذ ا ا هي اح ثعس موو توع موبو دلو موب هيلع مالسو وف نينمؤملا امد تاعج ( ابا مهن د

 | باذعنم توع موب هل اخو 0 0 لاشي ام ناطيشلا هلا ن 1 نم دلو موب هللا ! امهلتقدص(ةاكزو)هءوال

 | ةثالثف قالا نوكيام ش>وأ لبقو ةمايقلا مون باد نه ابح ثعبن مودو ربقتلا ٠ ناكو)هنيدفاحالصلاقو

 ظ اربو) هنرلاعيطم ( ابق
 ١ ملوزهدلا ءافيطا(هيدلاوب
 | الاتق هندىف ( ارابح نكي
 اصاع (ايصع) بضغلاىف

 ةمالس (هيلعمالسو)هبرل

 يد ىلعانمةداعسوةرفغمو

 ْ موهو)داو نيح (داوموب)

 / مونو) توعني> (توع
 0 لاك ) اذا ١ ع 01 )نآرقلا ىف ( با كلا ادب ) رك فاو - ) ربقلا زمثعس نيح (ا3
 ؟لاوتس(!اج)اهاهأن نودنم تخ را( منودنم تذاذ ) مهرادةقرسثم ( اق ها نم) تعتو تدرفنا(تذبتا

 | اموق ىرب هنال توع موب و هيف ناكمنم اجراخ ه-سفن ىرب هنال داون موب نطاود
 | هله 6 ىحن ىلاعت هللامرك اذ (ىظع اك عر هبال 2 موبو لمت مهدهاشأم أ

 ىف ىأ 46 باتكلايف ركذاو ل لجو نع هلوق : اهيف ةمالسلاب هصخش اهلك طاوملا | 01 0 , 3 . 1 5 ٠ 7 5 5 ٍِِ : 5 ١
 اناك ع 0 0 هي اهلهأن نمل# ت -ازيعاو تدتىأ # تدشهاذا مسا ن :آ رقلا

 ' تلك دربلا ديدش اما مولا كلذ ناكو قرسشثملا ىلب ام رادلاىاناكم ىأ «ابقرش ظ

 ا ل لسع بهذف ضخ نم 00 دق تناك محن 5 لشق *و 0-0 ثا 4 رسعماف

 | 4! حمود 0 تبرضف ى 14 تطفو ةلبقق ةرشملاىراصتلا تذختا ملا اذهلو
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 2 1 5 م وح نما سرا )افرع ءا

 ا قود 4 ١ وسلا ثالثس انا, 5 الثا كنآ لاق  ه.ىنترشبام عوقو ا :
 رمسا هنا ىلع ةاالدال ن نك 5ع لاى مايالاو انهه ىلادللأ كا ع 1و م كل سرة نم كلام ا

 ١ هموقىلعجرخف 9 نهيلاباومايا ةثالث ركشلاو ركذلل درمتلاو 00 مالكم عملا هيلع

 ليةوازمرالا هلوقل مهلا مواف هك مهلا واف 9 ةفر ,ها|نموأ ىلصملا نم 46 بار 3

 1 2 هيردصم نو: ل لة ناوهوقفاوب ناب هموق ل ميسان اب 0 ناك هلعلر 2 ا

 6 ةوش ةاروتلا # باتكلاذخ ف لوقلا ريدقتىلع ه# يحي قف ةرسفم نوكتا
 ا :لاليقو ةاروتاامهفو هكدا 2 ةيانبص مكحلا هاني وف قفوتاب راهظتساو 0 ا

 انو هيلعات 6 ةجرو 3 اند نم انانحو 26 هأ م هايصق هلقع هللا مكحا |

 كلل رع افنطءامهريغو هوبا ىلع "-

 | امريغنم اهلس اه ىأ هي ايوسلابل ثالثسانلا ماكتالن 0 كتمالع ىأ هي كنا لاق

 ا نائل وم ماكتب نفرد منا ليقع لوااو تاب لاي ثالثلبقو سرخالوسأب ٠

 ىأ 5 ناز ان م كد وقىلع جرت 2 لحو نعدأو 3 ع كيا !قلطنا هللاركذ دارأاذان أ

 1 بايلا مه عتيقح نورت بار ءارو نم سانل |ناكو همف ىلصي ناكىذلامضوملا نحل ||

 ا كلام هلاولاقو هيلع كلذاور كاف هنول اريغتم اب 57 مهلا 2 نولاصيونولخ دق ْ

 | | © اوعسنا لِ ضرالا ىف 0 2 مهيلا 0 راغأو ا ىوانإ# ||

 1 دعو 5 006 موق ىلع جرح ناك هنا م #« ايشعو : ركب كهل اولص ىاأإ

 ا
1 
01 

3 

 ةالصااب رهسماف مهلا جرخ مالكلا نه عنهو 18 لجتقو ناكاذف ةالصلاب ممأيف |

 ١ ىاب هلاننقو يحي هلانيهو هائعمو راعجا هبف © ى يمي لل لجو نع هلوق 8 ةداشا |

 | لاق ه4 مكحلا هانيثآو 9 دابتحا و دحم ىأ ه(ةوقب ةاروتلا ىأ #* باتكلادخإلا
 ند 1 هللانا كلذو نينس ثالث ننا وهو # ادبص #8 ةوبنلا ىنعي سايع نبا[

 ايصاا لاح ةوبنلاو ةنطفلاو لقعلا لوصح مدي 8- نافء هيلا ىحوأو هلقع |!

 لكس ةولا لك تاق«.

 نم لاق فلسا ضع نعد ريعد وظف ةاروتلا ار أ 2 تآ كلا مه م كل ا لقوا

 انس ىصلا 5 رق ريص عنك ةلو 5 تيناذا ت 0

 ةجر ىأ # اندإنم انانحو 9 ادبص مكحلا ىتوأ نمي وهف غاب نأ لق نآرقلا أم

 هنع ىلاغت ل باطخلا تر 3 بطاخت ا طخحلا لاق انَدْنَع

 لع( باكل لكل 1 اا يحل هللالاق (ي ماب ) ةيشعو ةودغ هلاواص (اينش

 1 اع

 نامللاو ءاضعالا ىو كبروا لاح ىأ ماكتريهخ نملاح ( ايوس لايات الث سانلا ماكتال نأ كمآ لاق ١ 'ء

 اممازابام لوانتب' ىلابللا رك ذاذكو ىلاءالا نما ا زابام ل وانت مايالا رك ذذا نوملايل لو مايأ ةالثدب رقسا مالكلا نم عنملا نال

 اوتاكو هولطع ا هروس

 نأ رد ملو هنورظتب

 راشا (ما! ىجواف) ملكت
 اوم (اوصسنأ ) ةعبصاب |
 2ك ) ءرمشملا ئهاناوأ |

 | راهااىفرط#ايشعوةركب #9 مكبر اوهزنوأ اولص هياوخسنا 8 ضرالا ىلع ملل در ا ع 20 . دكلاورسملاةالص(ايشعو |

 يحي هلانبهو ىأ (يحاي)
 ناوأو هتدالودعب هلانلقو |

 دخ ) يحن اب باطلا

 (ةوش) ةاروتلا (باتكلا |

 راهظتسا و دحب ّئَأ لاح |

 ءانينآو)دسأتلاو قيفوتلاب |
 مهف وهو ةمكملا (مركملا |
 نيدلاىف هقفلاو ةاروتلا |

 كلادصل |ءاعد لق نا (ابص) |

 (انان 8 59 0

 [مهريغ وهو الذج روةقفش

 (اندلنم) كلا ىلع افطع

 (كد 1 لاق) ىنأ صاتايحاذا

 (سانل ا ملكتال نأ)كتمالع

 سانا لكن نإ دقأل

 اهي ( وسلا ثالث) |
 هةر

 كا ىلا نم مدموق ىلع جرت )

 ( ميلا جوا 0 .

 مهل بتك لاش و ميل
00 

 (ةوش)ةاروتاا باتكلا ىفاع

 سرد ذاب

 ةجر هائيطع أ (ان دل نه انانحو)هرغدىف (اهص)إءااورهفلا ) كل 0 ى 2 ىنعي أ مانت او ( نيفالا ةظاومو
. 3 0 1 1 1 

 اندنع ند



 هةدحرست هللا ىلوت ( يح همسا مالغب كرمشب انا ب ركذاي ) لاقو هءاعد ىلاست هللا باجان ك كيو كيع اضاررإ
 ةو ةرئالابريدج يلا مسالاناىلع للحد انهودإق يعن دحأ م ديل( ايعس لبق نممل لجن مل) ةزج- فيقتتلاب كلر مشين

 : الف اروصح ناكدناو زوعو ١ مش نيب دلو هناو طق ةيصعع مب 0 صعب مل هناىف :لثم هل نكيملو اهيبشو الئم
 اروهوهل بهو: أنوكي, ل رطىابهنا فاشكتسا م داو( مالغىل نوكي )فك (ىنأب رلاق) ههةكئالملا

 رد تفلبدقو ارقاع ىنأسعا - ١54 ره تناكو ) نيباش 4 شع سداسلاءزجلا ) :نالوكم مأ لالا كلت

 5 هه م تغلب 1 ع
 ىلا ىلوناعاو ا ةباحاب دعوو 0 ص * صحا ع 06 0 ع
 لصافملا فةواس او سدنلا
 | الإ ةيعسلا نايدهاشوهو هإبق يحب دحا مسيل © هك انع ف نمإ لع مو هلاش رقت | 100000

 اكراشت نيلثامتملا نال ايعس هلإعت له ىلاءتدلو 0 ب لقو ىسلاو ىو ةسرفلا | 1تنسن ا

 5 بدال يع لقورم وشبك لعف نملوقتف بي ىعناكناو ىمعاروظالاو مسالاىف طلال لدا
 سحا تناكو مالع 3 را اى له هتوعدب يح هللا نيد نال و 3 هاجر اع ا

 25 ووتعدإصاو 0 الوكو ةواسح 3 امتع ريكلان م تغلابدقو ارقاع اا ؟ايكبوايشجو
 نا تبقي !والاواولا تيلقئاف ءاتلا اورسسكف ساو ولاو نيتمضلا ىلاوت اولقثتساف |

 ِعءو ناؤوعش نمدلولا بجعتسا|اع اير كلاب [8 صفح و ىانكلا ول ارقو:تغدأو |

 اىا # لاق ه# كلذلو ةاغلم قيقحملا دنع طئاسولا ناذدر دق لاكهيفرُثؤملانايافارتعارقاع |

 اكلا نوكين ا زوجمو كلذكس مالا 6 كلذك ف هلاقيدصتةر راقبل غلا كلل والام
 ربه ىلعو_ه #© هرسغب 8 ىلا ةراششا كلذو يك كير لاق قه قلاش ة ةبوصنم |

 قوش لع ردوا دع راو كلف حالا ىأنيغ لعوهو أرق نم: ءارق ل ذالادب كيو ١

5 

3 

 صقفحو ىلعو ةزج

 ( كلذك لاق ) ايكب ىفالا

 سمالا ىأ عفر فاكلا

 هل قيدصت كاذح

 (كبر لق )أدمإ م
 ةراشاكلذو لاق بصن 1

 ذحىناثلا لاقلوءفموتابسالا ىلاهلءفاناديراامف باتحاالنيهىلعوهو تدعواكوا | كع وه ) هرسفب مهيهملا
 0 0 قر راس انودنس تنك « اهكنلو لبقنم كتقلخدقو © | نم يحن قلخ ىأ ( نيه

 العاب ةيآ ىل لعحا برلاق 0 كانةلخ دقو تادكلاو 0 هرج ارقو»“ ىشب دل مودعملا | كتقلخدقو) لهس نيريبك

 ْ هب أ مالغب د كريشبانا 9 00 ايرك زايلاتف ةعاعد ادلب ,اههتساؤ ىنعملا و ا ا رك زاي# 3 ْ

 هانعم ليقو يحب هلبقدحأ مسيملىأ 4 ايعملبقنم م هل لع مل يحدمسا هي ركذ ْ

 ةلادلت ل سابع !لاقو طق ةيصعك : ميمو هللا ضعي هال كلذوالثمواهبش هلل م |

 / : دارأاعاو يغ !اهلك لئاضقلا معا كلدب ىلاعت هللادرب ملليق ادلو هل-ثم |

 .كينبأن م ىأ 4 ىلنوكي ىأبر ,لاق ف هنم لضف لضف ًأسعو هلق اياك ملكلاو ل رخل

 اتعربكلا نم تغلبدقو 2 راع قأسماوىأ ار قاع ََ 1م تناكو مد الع 00

 ر لاق كلذك لاق 5 لوحتو مظعلا ةقدو ميجا: لو-# كلذ دير 0 |

 لقأي* كنملو إم يحيلبق نمىأ © لبقن ا ةلخدقو © 0 ريسيىأ نيه ىلعوه ا

 ىنأرما لد ىلع ةلالد دىأ :؟ةيآ ىل لدعحا |

 نم 0 1 ) لق نم

 ا 0 5

 لعج|برلاق) ”ىثب سيل
 1 ا

 انا ايركزاي ) لاق ليربح
 همسا ) داو (مالغب كرشب

 هئاحاي يح ىع-ا (يحب

 0 لبقنم هدل لعجت لإ دهاجر

 ْ 5 ' ايركذ(لاق) يحي ىع ددحا يحن ىل 5 اذلو اكس يح "لق لعن ملىا ( ارعس

 اه( ارقاع ) أر اتراص (ىتأماتناكو) داو ىلنوكينبانم ( مالغىلنوكيىنا)ىدبسو براي(بر) ليدل
 3 ةكااذكع (كذك) ليريجمل ( لاق 1 نلف تارقناةنسنوكسلو نانا ىلن لات واسوتب ( اتم ربكلا| نم تغلب دقو
 3 كت لو) يحلب (لبقنم)ايرك زايكتل دقو (كتقلخ دقو) نه ىلعوه هقلخ ىا (نيهىلعوه كبرلاق)
 ةمالع(ةيا 0



 تا 17 1 0 نم اًاضايقع لش

 ىلع هيلو هياجعسالا نم همم فلساع لسوتوهو ىلتبجتسا كتوعدالكلب 6 ايقشبا
 ق>نمواريف هعمطاو ةباحالاب هدوعملاعتهناو ةداتمم هّباحافاداتمم نكي ملناوهلوعدملان

 لمسارساى رار شااوناكودع ب ىنعي 4 ىلاوملاتخ ىتاو قدعملا نم بيض النامركلا
 نعوقومدعب 6 ىنار ونمو مهيد مهلع اولدببو هتما ىلع هتفالخ اونسحيالنا فاح

 تفخئألاوملا قمعوأ فراح قاعتموهو ءانا مشب وضتلاو دل 3

 فارونم ىلاوملا تفخ “ىرقو»ىئارونم سمالا نولي نيذلاوأ ىئارونم ىلا
 فراظلاناكاذه ىلعف ىبادق اوحردو اوفخوأ ىدعب نيدلا ةماقانع اوزخعو
 ىجربال هل ثناذد#كندل نم ىلبهف 8 دلتال # ارقاع ىنأسءا تناكوؤإل تفخ

 ىنئثرب #9 ىاصنم و ايلو #9 ةدالولل ملصتال ىنأ ساو ىناذ كيردق لاكو كلضفنمأل

 ناكمناف ةرورألا ىنثرب ليقولاملا نوثروبال ءايبنالاناذ ملعلاو عرسشلا ةثارو دارملا
 لبقو مالسااو ةالصلاام, ماع ق#ع#انب بوقءيوهو كلملا بوقعي لآنه ثربو اربع

 ”ىرقو ٠ مالسلاهيلع ناهلس لن نم,ناثام نب نارعاخا ناكوأايركز اخاناكا
 م لاخلا ىلع بوقتدي لآ ثراو ىف

 روك دما نعدرحمنال نايبلا اعىف دب كيرلا 0 ادعو ى كرب لعاف هنا ىلع بوقع

 العوالوق ءاضرت # انضر بر هلم اول دارملادلا

 ةباحالا ىنتدوع ىأ# ان ا
 م ئىأ © قارو نم ىلاوملا تفخ ىناو ف ناعالا كلب قشأ 1
 صاتناكوؤ# ةثرولا ولاعيج ليقو ةاداكلا ليقوةيصعلا لدقو 1 1

 و ىلامثر هيدارأ لبقو اشر 7

 ثراوو هرغصل ريغصتلاب ثرواو نير ريوتلا دحان

 ك0 الا ىلا ىنتوعداملها دم لبقو ىندمدلا اوىضمافَد

 لاو و 6 0

 04 رقاعى

 لو ةروبحلاو ةوبنلا بوقعي لآ نهثرب و

 نابحالا سأر ناكل 21 نآلا ةروبملا هيدا "0 قو رعلاو ةوبنلا ثاريم دأ

 نوثروب امنا و لاملا وثوب ملءايبنالا نال لالا ريغ 5 ىلع لمحينأ ىلإ
 اعاو هعونب هثرب نا هلام ىلع قفشي نا ءاسالانم ىن وهو ايركز نم دكر .

 لسارسا ىنبوم تهاش نا ال كلذ و 5 اوريغيو هللانيد هعوط ميضي 0

 هلعو هنوبت ثريو ةممالع "لا اكناص ادلو هنر لأسف ءاسالا لتقو نيدلا لإ

 ىلاعتدإ وق 6 ايضممايقتارب ىَأ ه«ايضربرهإء>اوؤ# سايعنبا لوق اذهو عيت ضال

1 

 أ دلتالو

 ا هل مثري وىئر رب 9 اينع ماد] وكدنع“٠ نم ىنطعأ ىأ اب وكن دل نه ىلا

 باخاذا قشوام رفظاذا هتحا نالف دعس لاه هيف قش ريغ 1 ةوعدلا ناوعسسم تي كح ىأ

 ىضقوهتحاح تقوانيلا انبلسوت نع اي> سلاف اذك تفاوإلا ا ىذلاان 1 لاقو 1 احاتعنا مهضعإ ء وا

 ةفالخااونسحالناونب .دلااوريغي نا مهفاخف ليا رساىجرارش نا ووا ةدصع مه (ىلاوملا تفخىناو)

 كعإ (ىئادو نم ) نيدلا 3 مي ص ةر وس م ءامحاىف هب ىدتش

 ءايلا مف و رصقتلابو ىنو»

 فراظلااذهو كمىاديك [
 دو>ونال تف قاعتنال
 0 دو هفوح

0 

 0 وهو 0

 قانون موق لاخح ءاوسو

 سعال نولبإ ن.ذلا تفخوأ

0 2 

 5 ًاسعاتناكو) قارون

 ىلسهف) دلتال اهقع (ارقاع
 كم اءارتخا (كندإ نم

 ليبيانا (ايلو ) ةدالوا

 ا دكرعأ
 بهى ايلول ةقَص امهعقري

 نموزغعاا ىنمانراوادلو ىل

 0 هنا ةودلا ةئارو

 نا درب ملو هلاىجوب
 08 ىو ثروت هو هلا

 ةتاودضأ لك ءلعو ور ,عوب 1

 تتثروو كوو لاش ءاعدال

 تاووقعإ (بوتعيلآ نم )دنم

 بر هلعحاو ) ق*“ا نبا
 ا طرت | ضع ) امر

 نك أم لوقب ( ابقش بر

 اماخ براي ىلاعدي كدنع

 ىف«( ىلاوملا تفخحى وز

 نوكيالن أ(ىنارونه)ةثرولا
 ايضا ام ( فاس اتناكو ) ءانلا 5و اا رقناىثروتاةلاشوىناكمو ىنرو.>ثربثراو ى 1

 قرو.-ثر (ىنثرب) ادلو(املو)كدنعنم (كندلنمىلبهف) دلولا نماهقع(ارقاع) ن نانامز.نارعتنميضوال

 هأذ دازف ذاك اصاش سم ( اضربر ,هلدحاو ه)ي .2لآو>|بوقعيلآ ناكو كلموةروب> مها ناكنا(بوقعلا ن "ثا .:



 ( ايفخ ءادن هرر ىدان ) ةجرلل فرظ ( دار لا اناا نك د غو ةزجا رصفألاب ( ايركذ)

 : كن ركلا ناوأ ىف دلولا بلط ىلع ماليالثل هافخ وأ ءافصلا ىلا ترك ءاب رلان عدعب ا وهوهيرومام اوه 3

 ! هو ىلا اراصتخ ايلا فاضملاو ءادنلا فر ,- فذ ىبرايهاص ا وءاعدلا ريسفتا ذه( بر لاق ةنس نيناك اهوأ نيءيدشإو

 7 ةيفام ادع هنالو هنوق تطقاستو ىعاش نهو اذاف هماوق هيو ند ءاادوعمنالم ظءلأ صخو فزع ) ق*

 | وتلا وتلا وعيعذأا نجلا اذ هنادارملاوةيسنجلا ىندمىلعلادلاوهدحاولانالمدحوونهوأ.ءاروامناكنهواذاذ
 | ٠ كك ةناذأ رانلا تلعتشاو بيشلا ىسأر ىف اشفىأزام ( ابنش سأرلا لعتشاو ) نهولاهباص ا دقدسملاهنم بكر تام

 00 اكاو ريثلاقمزاشتناو ه1 راما لارا تدل عشفالتع تراس
 رتالو رانلا لامتش ءاكذخاام
 ىرتالأا نع نم مصفأ امالك

 براي مالكلا لصأ نا
 3 ا ورع كلاذا تءشدق

 ندبلا فءض ىلع لوشن

 مر سارع
 فعط هزه ضو امهل

 هيفف ىمأر باشوىدب
 ليصفتلل ريرقتلا ديم

 ماظع تنهو هنم د

 جراسا نع لودع 5 57

 هنم غلبأ ىهن عفةيانكل ا ىلا

 5 كا

 هنم ىوقأو ىدماظع

 ىدب ماظع تنهو ىنا

 تنهاو نإ دم ع

 كولس هيففىد نمماظعلا

 ليصفتلاو لاجالا قيرط

 تانهو ىبا هك ىو

 01 هل ع اطملا
 37 2 دارغالا ىلا مقلا عج كلوت اتعاب 7 ادرف ف ماظعلا ع ل قدم 11 نهو ىلا 6 تركاقو 3 "0

 5 :راعتسالا ىهو غلبأ ىلاىسأر تاش ف ةق.قحلا 30-3 5 درف 0 عومجان هولوصح ةوصلإ

 ع لامتشالادانسالابيشىمأر ,لعتشا خخ 17 0 ربدش لعتشا

 ١ وج رك ةكلوقك عاستالا ىلع هلعاق ا نأ لك 5 ذلا 1 3 الإ لود

 'ءانحالا نال هك ا 1 ءادن هير ىدانذا #8 هلن 'اس تفاظعوأ هملدي هي ايركز ©

 دلولا بلط ىلع ماليالثلوأ امال ثا انامخا دنشإ ك2 ناك هتااذنع

 مل او هذ هيوص ىنحا مرهلا فعص نالوا مهفاخ نيذلا ةيلاوم هيلع علطيالئلوأ ريكلا

 دامو س+ لبقو نوعبسو سج لبقو نوعبسلبقو نوتسس ليقف دئنيح هنسىف
 ِ ضلا نهولاو ءادنال ريسفت## ىنم م ظعاا نهو ىلا بر :لاق 9 نوعستو عست ليقو

 ١ روام ناك نهواذف هيقام بلصا هنالو هنا لصاو نديلا ةماعدهنال مظعلا ندلصخلو

 اكركاب لك هريظن و ردكللااو مضلابن هدو ”ىئرقو«ءسنخا هيدارملانال هدح وبو ندوا

 راشتناو رانلا ظاوشب هتراناو هضاس ىف بيشلا هبش هي ابيش شال لعتشاو #9 ثالثلا

 عل ثلا سأرلا ىل | نلاكتشالا لدنناو ةراعتسالا جرخ جرخامث اهلاعتشاب زءشلا3 هوشفو

 ةأالر  ةفاضالا نعءماللاب قوتك دوصقللاحاضيإأ ازيم هلعحو ةغلابم بيشلا ناكموه

 كلاعدب نك |ملو 8 ديبقتلانع ىنغيدارملانيعتب بطافخلا !عزاىلع

 0 هير اد 3 ىداناذا لع هتجرب انك ءدبع كيرركا# هانعم لق 6# ايركز

 011 نال ىلوأ ءافخالا نكل ناس ىلاغت هتلادنع نارسالاو رهجلان ال هللاعد ءافشخاىف
 ةخحوحمشلا مز ىؤفدلولا باط ىلع ماليالثل هاف أل قو صالخالا ىف لخدأو ءايرلا نع

 000 3 0 .٠ ا 5 5
 ف 00 قا برلاق هس ىلاعت هل وق ةيلع لددةمرهو هفعضل هبوص تثتهح لو

 | « سأ سأرلا لهتغ *اوؤؤ سارضضالا طوقس كتشا لبق ود يكل ا نم ىأ# ىنم مظعلا ف فدض 1
 00 ىأ « ايش ف رشا ضيا ىأ

- 

 ا! |لامتشال الوش ةدافال سا رلاوهو هتبنمو رعشلا ناكم ىلا
 هفتلاولاج الا هفنالو رين قرفلاواران ىتي لعتشاو تب 595 لفل ١] 1[ فىعار لتقل سارتيش لمت ع نازوذا

 ةتكأ هيفن ابيشسأرلا لعتشاو هنمؤغلباو سماملابيش ىنه سأرلا لعتسشاو هسنه غلبأو زييقلا ل فرع اي
 ذا ٠ ىألوعفملا لإ انعم ردصم (كلام هدي نك ملو ) مظدلانهو ىلعفطءلاةنيرقب ايركز سأ ردنا بطاخما

 ' لةدموقدم او هريس أ (فخزدل)بارحلاف ؤهنر ايركزاعد ( هل رىدانذا ) رخؤمومدقم دإ وذتجر ) ارك

 1١ كئاعدن نكي 31 ملو ) اطمث سأ ارايخأا رلا لعشاو) ىندب فم (ىنم مظعلا ع نهوىا)ب 5



 ةيناك موصعم وهف ف فهكلاةروسأرق نم 0 لع هلل ١ىلص لاق ءابرلا لاق رغصالا كرشلا امو ا 3 1

 ىلا ىحوب مكذتم رشب أ[ 1لقأرق نمو نع م هتياومصع ةيناثلا كاتىف لاحدلا ج جر ناف نوكت 1

 ن 2 ةكنالمرونلا كلذ 97 (فهكلاةر رع !اهممشم رسل ١ ؛ هرج أل لتر وهن راكي 2
 هم نهموش ىح هلع : 7 1

 21 8 5 3 به |١ عاش ًارقنمهأ سو هيلع هللا ىلص ينلان ءو ةعاطلاق ضال 7
 0 نىوصم ناكناو 85 0-0 1 7 3 للا 200 طر

 هلع نولصي ةكئالم رولا 3 3 ا و 2 مااا 2 د١ ىح نو دام رول كلذ : د د ظقردس ةيلع 20 يال يدا الجب هلك بح توق ا ا ا 0 عع 7 : - 3 دنس 2 نىوعصم ب لىوعضم
 لظةتس ىحهلنورفغتسو | ل يدا 1 : ارونهل تناك اهلك اهأرقنمو همدقىلا هنرقنماروندهل تناك اهرُذآ نم بفيكلا] 3

 00 باس 06 4 و باوصلاب ل ا ءا هللاو ءاع ىلا ضر

 ٌ | ةيانوعسلو عسنوأ نامثىهوةدجسلاةياالا ةيكم < ةرورلا 5

 ده هلأ نودّستو | 1

 هت ىتاشو |

 *6 م>رلا نجرلاهتلا مسب 9 ّْ

 ىدسلا لاق ( صءبهك) |
 ليقو مظعالا هلامساوه |

 عي أ نع ىهو ةيكم

 سو ل رت زلا سا ماس اج 0

 ةزجو صاعناو تآاي ىدهتلا ءامدا تافلانال 01 رعوبا لاما # ص 8
 لاد نورهظي مداعو ريثكنباو ع-فانو نيبنبب عفانو 5 ا ركيؤباو ناكل

 ةروسلاب لوانا هلبقام ربيخ## كءرتجر رك ف اموغدي ,نوقابلاو لاذلادنع ءاحملا
 ىلع ارق ةروسلل مساوه . د .موأ كبر رهجحر رك ذ وانملا اره 0 رثوأ هلع لق هاذ كر

 ءالاو ءاهلا د ىو ١ 3 هددع لف سعالا ىلع ركذو ىغاملاىلع 3 ةجرر 1 ”ىرقو وهاهركذ كيلع لتاهقب ىا

 ردكلاو علنا مفانو ل حما
 رعوبأ و برفأ حفلا ىلاو[

 ءايلا حشو ءاهلا ربك

 قا هكا ىدانةنق برال مول يالا عج 8 ذالو هَ م وةيلع هللا لص تلا

 كالا عء'ءاكرشلا نع كلا راق هيد هناوث تباطدلق 5 ع هلل 1ع لعفف كرد

 : ا 3 لاَ 0 هيلع 2 "ا دةجب كين لقد ىذمرتلا هه هح رشا
 ريعوه.كححوب ةزجو ُ

 اما
 كررت جررت ذزامهجم# |

 ١ 05 ذاد ا ' ةروس 0 م تارا طفح ٠ نم لاق 5 هتالس 5 ع ءادردلا أت نع

 هلا لول ودعا 2ك رارشأو هدار ع ءأ هللا و اهر ا نم ةياورؤكو لاحدلا هتف نم مصع

 | نوعستو ناك ىهو ةكم ىه م مااسأ ا 7 1

 ْ مد فرح ةئامعيسو ل ةئالثو ةءلكة ثامعيسو نونا هو نإ 0-0 ١
 ىسصاعلا ريهز نب |

 اةكلد ةعاطب لاشو

 بدنج ىفّدي الاهذهتلزن

 م رسلان مراه لب 1-1

 ةيكم اهلك ىهو ميمابف ملأ ىلاعت هتلاءامسأ نم نم مساوه امهنعهللا ىخر سابعنب!لاق *# صعبهك 9 لج و نعداوقأ
 2 ١

 ا 8 نو رو ناعامتابأ | لاق سايعنا غن نعءو هنىلاعت هللا مقأ مسقو وه لش .ةو ةروسال لق هو ن 5 رقلا مسا لد

3“ 

 3 هس و ناثناو ةناممعت

 نم ندلاو 67 نع ءايلاو .داعزدعاو هلاو ريكو يركن د
 و يداخعلاو ع

 هدعوق قداص هليرتب ملاع مجد قوذهد هدا .ءاداههقا1ن 5ك ا 0 3و قدا

 ناف ءامملك

 ا رلا ع 2 ١ 1 هلع كيرالا 0 كلل ىذالاذ» ىأ * ردو
 - ْن مسبو# ب . جز يحتج نتج اوبج بح

 لا و قداص لام داه فاكلوف وضل ةسفن ىلعدب ىف" 1 اني )اق )عب ١ اخو ا (صعب هك ) ىلاتلوتف سا هع

 ءايلاودا هنمءاهلا مر نعم فاكلا لاش و هدعوب قداصداص مه عاب ملاع نيعو هةلخ ىلع هللادع ايدقالن ىداهاه هتان فاك

 ءدبع) كب رركذاذهلوةن(كنر ,تجرركذ)همسقامسقوهلاقو قودصن ملاشو قداص نهداصل اوميلع نم نيعلاو ميل

3 

 فقالا ةثذلث اهقورحو

1" 
 ١
2 

1 

9 



 ًيشن(اددم) رحملا لثع (هلثع )15 ؛ زت- انئحولوىل ر تاماك 4 رشع ٌسداَسلاَءْرِخا ١ دفنتنأ لبق رمل دفنل )
 0 ا اا اا ا

 اددموةدفان رم تاملكلاو

 ددملاوةاحرهلثم ىلو<ز يع

 ه.دعام وهو دادملال ثم

 لاقل مشو ىلعو ةزح دقطا
 1 ىلع

 مكباتك بطخ أ نب يح

 دقف همك شا ترو نمو

 نو رقن منا ريثكا ريخ وأ

 اا قالا معلا نم متيوأامو

 را ىنعي تازنف

 مكلشم رش انأ اعالق )هللا
 | دحاولا كهل اعنا ىلا ىحوب
 ) هبر عاقل د ناكنذ

 لوقو اد رءاقل هاقلينأو

 ظفالا ةقققح وهاك هتنؤر

 ىلعىرح اذه ىلع ءان

 (احلاص الع لمعيلف) هتققح

 هحوالا هيديربالاصلاخ

 نعودهربع هءطلخالو هنر

 5 | ىححد لالاموهذاعم نب يم
 © هنرعاقل وجرب ناكنف ة و هكلم ىف هلكب رشال كلو هلا ركيهلااعا ىلاىجوي 9 7

 هللصح نم 5 املاصالع لمعيلف 9 ه.رةيؤر لمؤي ليتو هيلاريصملا فاخنىأ |
 هل رةدارعب كارش الو ) همم

 | كرشلانعىهنوه (ادحأ
 ا ه.لعمللا يصل اقءايرلان 1

 راادقتل)

ْ 0000 
 ةدايز(اددمهلثع انئحولو)

اعا) داي ( لق (
 01 رشب ان أ

 ١ ىحوب) ملثم ىدآ (ركلتم

 ا هلا مكيلااعأ )ليربح (ىلا

 كيرشالو دلوالب(دحاو

 ٍْ 6 ثعلا فاخي

 اك ف اولاق اووي اهلوزن بدسو ا

 ! ك3 كن

 تاملك ره نهةرطق ةنكللاو

 كامو | را ةدمالا- |

 ل 8 اهنفؤو ةاروتلا اعاد 1 3 اليلقالا علا |[ . 0
 7 هللالزناذ ”ىث لك ؛ءاهبفو ةاروتلا عانوا دوبااتلاق اليلقالا لاند مدتو أ هيرءاقاءوس فاح ناكنفوأ

 لقوهيلعمودقاءاقالابدارملاو

 هيمافدقلخ ىلع ىهز ال لا !سوةءلع هللا ٍلصاد 2 هل وسر ىلاعت هللازع ءأس ابيع نبا |

 ا كس نأ, لق

 كرش ودتكر " ىريغديف كرش أ الع لعَف كراقلا نع ءارشل /اىنغأ انأل وش ىلاعتوكر ءارامش |
 5 1 رءاقل وجسر ب نأ 4
 عك لاقدنع هناا لاس نبدي هد نءةمدلع 0 0 ىرب د يقولو ا ( هر ا (

 رفد« ىبر تالك دفنت ذأ لق ف هانتم مسح اكل الدراز معلا سنح دفنل 3 رمماا دفنل 00 ا

 ةنوعمو ةدايز ه؟ اددم 8 دو> ومار حلا ل رثع يي هلثع انئح ولو# 1 ةيهانتم ربع

 اهاتتمالا نوكال ماسحالا ن مدوح ولا ل -_>دنام عوج لب ءانثق نيهانتملا عون ىلا

 ىههاتتملا ريع دقطب أ كف دقش 0 5 اكل نماك ىلع ةمطام هلا لئالدلل 1

 389 بتاكلا هدق-!اموهوّةدم رسكباددمو ءاسيلاب دفن ىرقو ةلاحمال

 ءكاريخىنوا دقف ةمكملا تؤبنمو مك
 لعةلاسال 00 لم رغبانا اعالق قم اليلقالا للانم متيلواامو نؤرقتو

 هءرءاقل وجرب ناكنف ف كاذب ركع تزيعاعاو دحاودلا م كهل اعا ىلا جون ف هنالك

 0 ر ةدارعب 5 و 0  احلاص الع لملم يع لأ
 ع

 0ع لل لح هللال وس رللاق ة ريهزْ م بدن> نا ىورارجا هن بلطيوأ هسارءناب أ
 للانا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ىنرس هيلع علطا اذاذهلل لمعلا كالو مو

 رثلا اوقا مالتلاو ةالصلا هيلع هنعو هلاقدصت' تلزنف هبف كرو شام لبقال
 ا و علا تسال ةعماح ةيآلاو ءايرلاناق رغصالا ك

 نم لو هءيتكيو كناكلا كال قادر تانك ادادمر علا ناكوللق !

 رحلا دفنل © نوبتكي قئالخلاو لبق بتكي عقلاوإقل ادادعر حملا ناكول دهاملاق

 , ددم هلدع انئحولو 0 ككاو 8 « ىبد ت ا نألبت» هئامدقتل ىأ

 آى تاملك نغن 0 1 ءامىنفل م عد رحخأ !|و ا هءولزعا ناكولو 0

 5 هك كلثم رمش انأ اما لق لامتدلوق © ةدانزو اددم هترثكف رمملاء اذ لثعانئح

 7 هلوةوهو ه:هتلاىنمركأو ىج ولي تصصخ ىنأالا ركلثم ىدآانأ لوقف رقبنا

 00 ا هس ها 1 م 0



 ا مهلاعا هندزوت ا ريمه ده مهل 0 ارامتعاو ارادقم 00 م 1

 6 كلذ اهطابحن)
 مو ازحوأ هنم هْواَر > ىأ فو 6 نناكشلاو ةرخ طرأ ادتمم كلذ نو

 زوج ودل 4 كنيمم ةلج د م معؤاز > #8 هلوقو كلذ لالا 'ىأ

 1 هلدب 5 ن

 |ودنختاو ل 0 ري ا كف مهح و هريخ مهؤازجوأ هريخ

 مهل تناك تاحلاصلااولعو اونمآ نيذلانا تا تيس 0 اوزه ىلسرو

 ١ تاحرد ىلءعا سودرفلاو هدعوو هللاركح نم قبسساهف الزن سودرفلا تانع
 ٍإ نوغببال # ةردقم لاح اسف 0و مر كا 0 ىذلا ناتسلا هاصاو ةنبل

 ٌ هندارب نازوجو مهسفنا هيلا مهعزاشل تح ارم يطأ نودجالذا الو # الوح ا

 ١ رياك ىثلا هيدعام م-اوهو هببتكيام © ادادم رححلا ناكوللق ف دولخلا 2

 ىنكحو هلعتاملكل » ىبر تاملكل ٍِ لف جارسلل طبلسلاو 1

 دا ولام متل تا 1 لما مْ 2 نازمملانال انازيممهل ميق
 1 ةمايقلاموب لاعاب نما اك ىردخلا تا لاو تت ا رادقمو تاعاطلا راد

 مهأ م سالف ىلاعتهلوق كلذفأيش 1 اهونزو اذاذ ةما مظعلا نم مه 1 :

 ا انما ,دقالو ظحان دنع 4 ! مم ىردزت ءانعمليقو انزو ةمايقلام

 | نيمسلا 00 00 90 00 0 0 3000 ةرار فأن

 || دنع ءاز را وةيرخت ل 1 قده لس 0 | 0 وا 0 اع مهج ره ا
 ا هي الز سودرفلا تانج مهل تناك تاحلاصلا اواعو اونمآ نيذلانا © ىلاعت هَ

 | 00 سودرفلا ةولاشاف هللا مالأس اذا لاك سوهيلع هللا ىلص ىنل|نع ةربرهي 1

 نانط اى نسل بفكلاق هنا ا 5 شرع هقوذو ةنملا لعأو هَل

 ةداتق لاقو ركنملانع نوهانلاو فورعملاب نورص الاب سودرفلا ةنخ نم ىلع أن

 سودرقلا ليقو اهتفرأو اهلضفأو اهطسوأو ةنجللةوبر ل

 | سودرفلال قو تانلانم ابو رضتش ىلا راوئالاب ةفتملاةللا علقو ا
 ىنمه ىلع لزانلل ًايماموهالزن ةسرعلاىلا لوقنه شبحلا ناسلب لبقو ةيمورلاب نم

 | ىلامتهللا عفى مهل تناك ىنممىف لاقو الزناهيعنو سودرفلا تانجراك رماح

 | الوحتىأ * الوحابع #9 نوبلطي الىأ * نوئببال اهيفنيدلاخ ف اوقلخم نأ

 ٍْ ىذلا ناتسااوه

 رحملا ناكوا )دوهيالدمتاي (لق) اليوت الرد رورو 57 :ال(نوغبسالاا ف نيوقم( بفن

 0 هه ىسرو قابآ سن فاطع ىه 0 م راق

 اواعو اونمآ نيذلا نا ) ٠
 ا
 تان> مها تناك تانك نمل ا

 (الو>اهنعزوغبمال )لاح

 اع اضر اهريغىملاالو<#
 هناكمنملاح لاش اوطعأ

 ا
 عجأ ل مهسفنأأ مهغ ع

 هذهو مهساماو مهنضا عال

 ناسنالا نال فصولاةياغ

 وهف ناكميمن ىأ ف ايندلا ف |

 عفر أىلا فرطلا لئامعاط

 دك اتولوحملا يئدارملاوهنم |[

 (رحعلا ناكوللق ) دولخلا |

 تاماكلادادم) رخل انا

 دادملاةدبعوبأ لاق ( فر |
 تاك راء[ بكامل

 رحملاناكو هتمكحو هللا اع 0

 سنخلارممأاب دارملاواهلادادم |[

 نم ةمايقلا موب نزوال

 كلذ ) ةرذ ردق مهلاعأ

 (اورفكاع مميِ> مهؤازح |

 نآ رقلاومالسلاهءاعدمسع (

 ىباتك ( ىتايااودختاو) |

 مالسلاهيلعدجم (ىلسرو) |
 ةيرحمم ( اوزه ) هريغو |

 (اونمآ نيذلانا)ءازهتساو |

 مل-سو هيلع هللا ىلص دمت ا

 3 ننام رعو) 3 اأو ٌ هقفاوت ملاذا راد نم لحرلال قا مانع اولوهننا نوديربال سابع ن.الاق |هريم

 بت نااوخ

الاق 3 ىبر تاملكل ادادمر أ ناكوالق 3 ىلاء'هلوق # ىرخأ !
 ا سا ع ن.

 ْ' اخو أنه ةنكللا تان هو كاتكفو ة ةيكحلا انينوأدقاننا مراحل دوهلات

 امولز الل قو هب آلا هدهىلاعت هللا ل زئاذ اليلقالا 0 ميتوأ امولوشت 2

 مهر نيب و مهني ايف تاءاطلا

 (سودرفلا تانح مه اتناك)

 الزنب (الزن)ةحردا هالعأ

 يبرإعا (ىبرتاملكلادادم رم
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 0[ اورفك نيذلا ل ١ عجل ةعاطتسا الق مهعامج ايما 000 دول عصاذأ ع مهلا عب طا يدق مصالاذا

 و لل ذل ب مهمئانءالوأ 0 ا دعو ةكئالملا ىعب ىدابعم هذا ءافكلان ظذا ىأ 4( ءالوأ 0 نمىداي ع
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 2 اندتعاانا)ءاماوأ مها نونو مكيال مهما ىفع هجوأاذهو اوذممب نا الوءفمءاماو 1 6 را ىلوهفمدس منه تاس اهتصن نا

 رهلق) هر شقور 16 ري- فيضلاوهو4 ريثع سداسلاءزلا) ليزنلل ءاشام وه(ال زن نب رئاكلل

 2222-777 و هع الاعأ (الاعأ 3 ” رس الاب
 ا تح مهن ع < ءالؤهو هب عصاذا ععسلا ميطتسي دق مصالان ناف قا ع مهمعج

 «ىداع اودحمت ناو راكنالل ماهفتسالاو اوناظفا | اورفك نبذلا تسد اق لكلاب |

 هب مهبذعاالوأ مهعشأن نيدويعم ِس ءاملوا فودنح 0 عبسلاو ةكعدلملا 3 عا

 د 06 و را اود نأ دسو م . رغال ريخلا فد اك ىف الا لل لو مما

 ل نع 5 ومو ئ اوريع

 ءاوهالا ٍِع 0

 نايهرلاو باتكلا لهأ هو

 تعنلاناف باسو لعافهناب عشت سمح هزيح ىف اعناو ةامعلا ّق مهذاكعأ 6 اورفك نذلا عاض ) ,ي.سس لض نسذلا)

 4 الز نررئاكلل 0 اة زاخوا ناجل لعذلا ىرقاس ةزمهلا ىلع دّمءااذا | مقرلا لخغق وهو لابو

 لهلق قف هنو د رقمتسام تاذعلاا نم اهءآرو مهل نا ىل 06 داو مك 7 هو لب زيا ماشام 11 امندلاةوبملاىف) نيذلامهىأ

 5 ١ ناعفلا ءاعسا نم ا و زاقلا لع بصن © الاغا نيرسخألاب م 6

 مهرفكأ لطبو عاض 7 انندلا ةودملا ىف مهيعس لذ نذلا 0 ا

 يوجسنةفوذحل ربخخا ىلع عفرلا هلو مهارخاو مهايند نر من ةينابهرلاك

 # اءنص نونسح مهنا نوبسم مهو وف مذلا ىلع بصنلاو را لدا لع ظلوا ناوعملا 57 رمل قاف رهام
 نآرقاب# مجد ابابا ورفك نب الا كلو # هك ع مها مهداقتعاو مخ 0 رهلذ وكيالن( رو | ّت 0 عل | قف 0 0 3 0 ا

 | 1! وأ هيلع وهام ىلع ثعبلاب 6 ئاقاوإل ةوبناو د لع وهلا لئالورزا | تحت -_لببتتلا

 نيذلا) نظيفأ (بسا)
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 ماللاهياعدمح(اورفك

 نر © انزو ةيقلاموب مهل مقنالف ف الع نواثالف مهر فكب مهلاعا تاطبعف قه هباذع ظ

 أ (ىدايءاوذممين ارنا لاو

 قودند] مدابعاودبعينأ

 نواس مءانوبس“ مهو

0 
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 ا
| 
/ 
 ا
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0 
 ١ وهيلع هللا لك هللا ل وسر ند و تأ نوهت هائعم لقو مهلع |

 نم ىدابعاوذخم أ اور رمت لاو نظ أ ىَأ 4 تاحت :أو» ىلامتهلوق دع هم وادع |

 | لاكو مهم 00 هلب 3 ةكئالملاو ىءسدعدب رب ايار رأ ىنعي  ءايلو أك |

 أ اوذختبنا اورفك نيذلانظف لاو هللا ' لودنم مهوءاطأ نيطاخخلا قع 00 ا

 تيحسو هج

 مهوعفنبن ًاابرا ) ءالوأ

 او دحم»نا 0 ناو ظ وأ ءانكم ليقو رمقاعأالف 5 ئيفنل تضل ىاو ءاءباوأ ىريغ | لاَشور نا متدلا ف

 أ الزنع ىأ 3 الازع نب رفاكللا ء ميج ااه ى أ هان دتعأ انا ءالوأ ىلود نم ىدايع ٍ تكندأق وأ 05

 | # فيضلل د مهلةدعم لبقو معارك ىهامّمع هللاوضر سابع نءالاق

  هىنوحر لعيف مهسفنأ اوبعتا يذلا ىنمي ك#الاعأ نيرسسخلالاب مككزن له لق إل ىلا ءتداوق ظ
 نابهرلا مهىلقو ىراصنلاو و ملامح سايعنءالاقاراوبو اك العاولاق الاونوالضف

 راوطا نسي اورد لأ مهبلاط ىلأ ن.ىلعلاقو حارس مهسفنأ اوسح نذلا | 1 ا

 5 «نوبسحي مهوايلدلا ةودللا فوط مهداتجاو مهلع لطب ى أ 6 مهيعس لم نيذلا 8 | ”الو1قعاط نودنم فود
 نيذلا كلل أ قه ىلاعت لاقف مهفصومن الع ىأ 6 انص نونسحم مهناإ# نونظي ىأ ١١ منهج اندتعأ انا ) ابابرأ
 عللاب اورقكو هتردقوهدمحوت لئالد ا هاوس 7 هالو مر تاياباورفك (لق) الزنتم (الزن نء رفاكلل

 |نرفكاوراسن نأ رقاب وسو هيلع هللا لص ينلاب او رفك م”الشافوا باقعلاو باوثلاو ريغ (يتسنلع) د
 لبق # انزو هع ةلاموب 2 مقنالف 3 98 تلطب ىأ 2 ااعأ تطرخل ف ءايشالا | هذي

 ا( الاعا انيرسخألا ١١

 71(. هر) ءاوصلا ناس لاقو ج راوملارخو (ايندلاةوبحلاىف)مهلعلط لسنين
 :)ا(هئاقلو)نآ رقلاو مالسلاهيلعدمحم ( ممر تاي اباورفكنيذلاكئاو اا سنون :ا)نونظي

 1 لاقوانازيم (انزوةمايقلاءوب) مهلاعال (مها مقنالف ة) ,عاتسح (مهلام اعأت طبخ )تولد

 ونتي 0

 نمئدابعاودنسي نأ ىدابع



 "د دودي ص تاع تاكل ل سلا 7 جدع رت هح عض

 مهبحعل نك رو 8 نينرقلا ىذل وأ ياك

 دسلاءاروامم نودحر >2 نيد جودجأمو جوحأَي ن

 رخاوهو ةلاغال انناك © اقحىبردعوناكو وف

 .غءبانلمحو 6 ضءبىف جوع دئموب

 نوب رطضيو ضءعب ىف قئالسلا ضب جوعوأ دالبلا فني جد لم ضءبىف نوجو 1
 مهانممخ 9 ةعاسلا مامقا رود قرن وإإل هلوقءدب وي ىرادح مهنجو مهسنان وامل

 اهانرهظاواهان زرباو# نير فاك ذئموب ماهح انضسعو #9 ءاز نا باسل # انج

 اهلا رظنب ىتلا ىنإيآ نع * ىركذ نع ءاطغىف مهنبعا تناك نيذلا اضرع 9. "0
0 

| 

 نع (ق) «اةحىبر دعو ناكوإه ضرالا عم ايوتسم اكوكد» لبقو الماما ا

0 
 نيشالن ل ةقلشلاه.ش | مطاي نه ماهمالا طسوى ة ةيبأ دنا كد 5 0 7

 ىت>ناكام 0 ها .ةلاقادغدنو رزهعسف اوهحرا مهضمب لاق 2 اوداكاذا 3

 هورتع ةاوتحزا مك اع ىلا لاق سانا ا ىلع

 هنوآر خف 5 5 نيد هتئه ىلع هنودجحأ نوء>ح ريف لاق ىدسإف ىلاعت هللا امنا

 مهشعم نأ ىلا هت م, دماوفلبا

 انولعو ضرالاىف نم انرهق نواوةف ءامدلاب مضخم

 دهم سفن ىذلا وذ نوكلمف موا رق مَع عساك فاوت ةعوةوسقنو هدادزيف ءاعسلاىف نم 1

 طخ محرق ىسلا ىلاءاهسب نومريف مهنه ١

 هلوةوءمنااو لالا توا 10 فتلاو اريكتو ةلطالطفو ةلطلع اوتعو |

 اهداسجلأ لتمابنا ىنعملاو انيلاهعرشا الثمااذا اركشركشت ةشلا.تركش ناش 0

 ْ نزع هنع هلل وضر ىردخلا ديعس بأ نع[ نحل
 انكرتو ف لجوزع هلوق # عر 0 وجاي جورخ ده نرقعياو تيباا, نعت

 جوجأمو جوجأي انكرثلوش دسلا مدنع اذه لبق * ضءىف جوعذئموب ميهضقإا

 اذهلقو ممركل ضعي ىف مهضعإ طاتخمو ءاملا جوك ضءب ىف مهضعب ل لس 6 جوعا ا

 ىرايح مهنحي مهسنا طاتخيو منركل /

 ةعاسلاب رق تامالع نم جوجأمو جوج جورخنا ىلع لياد هيف ه«روصلاىف ضقنوإل |
 ذئموب ميج ,ٍ انزرنأ ىأ * انضرعو 9 دحاو ديعصيفىأ 6 امج مهانممجتو# ٠

 رش 36 هي ءاطغىف مهنعأ تناك نيذلا# انادع اهودهاشيل## اضرع نيرفاكلل

 لئالدلا ةيؤر نع ليقو نايبلاو ىدهلاو تايد ناعالا نع ىأ «ىركذ ن فا
 ءاقثلا ةبلخا نآ رقلاو ناعالللوبق عمس ىأ 5 نوءيطتسيال اوناكوؤم اه اهرصبتو |

 0 و هيلعهللا ىلص ى نع هنع هللا ىذر ىردا كم و 086 5 0 الل : 2 0 2 | 136 محلا

 ضد ق موضع قالا ل خد ةعاسلا مايق دنع

 صم حصا

 طارفال ىالكو ىرك ذل اءامتسا # اعممنوعمطتسالاوناكو ف مظعتلاوديحوتلاب ركذاف

 ا جوجأبي مدر د مولا عمق م هللا ىددهللا لوسر لاقلاق هنع هللا ى ذر ةريرهأ

 ْ باس 1 تاعوضوم نهوه نيمس دس دقعو هلوق» نيعست 0 00 جوجأم

 ١ متوصحىف سائلا نصحمتةياو رف ا وةتسنف سانلا لغنودترخلا

 ا ةوسقهلوةوءىذهرتلا هجر | 5 مومو ن م هللا رك نومها ضرالا باودناودس 1

 نوب راطضيىأ(ض!ىف) طا: ف 9 :دئهو) قالا ضب مس زنا كرنو) زينرقلاىذلوق رخآ(اقحىبردعو, 5

 جوجأمو جوجحأل ريوصلا 1 تيل ةروس ١ نك "ا 1-3 ال1 م ز وجو ىراج يجو مت نوطلتت

 نو>رح نيح نوح وع ماو
 داليلا ف نيج دمدسلاءارواع

 نيل نونأي مها ىورو

 هباودنولك ايوهءامز وب شيف

 اورفظ نمو رمان ولك أيمث

 نوردشالو ساناانمدهد

 تيبوةندملاوةكماوتاينأ
 افغن هللا ث عم 2 سدا

 مهاذأ لدم مماففأ ىف

 ا نوتو.#“
 (مهانعمجف ) ةعاسلا مايقل
 باوثلل قئالخا عج ا

 ادك أ( اعج ) باقعااو أ

 ضرع ١ ا ىو كر ع لاق سودتلع هتالسهتالوسرزادضو فس

 اهأنرهظ ًأاو(اضسعنيرف اكل ا

 اهودهاشو ,اهوأرف مهل أ

 ءاطعوف يملعأت ل نيذلا) ْ

 دئموب

 ىلا ىنايآ نع ) 0

 ةارقلا نعوأ اهلا رك
 نعوأ ماعلا كا

 اوناكو) امناعم لم انونآ رقلا

 2 ) اع نوء.طتسال

 غلبأ هناالادتعامس اوناكو

 مهجور (ىردعوناكو)
 انكرتو)انئاكاقدص(اقح)

 جورانا مون( م وب مهضعل

 ها انتو راوي لاشو

 راب وعر .

 مهانعمل روصلاى ةء 5 و

 ةكط راا 0

 م ع هوبر) من ”تامعك

 لق ) رفا )ةمايقلا

 0 (اضيع)هاوخد

 )ع اطغىف ,ميعأت :اكنذلا)

 سو هيلع هللا لصدخم ضب ن 0 ةلاةءارة ىلا عاقسالا (اءممسنوعيطتسيالا وناكو) ات 0 ولع( ء)ىعف



 اشو ىرصبو كم نيفدصلازالباقتبى أن اداصتامهنال نيابملا ىناحنيتمتفب ( نيفدصلا نيبىواس اذا تح ) “رف

 | نا وت] دم اىاوخفلا ةلممال -هإ 1 زي خم- نيئرقل اود لاق ىأ /فع سداسلاع رانا قنا لاق) ركبوأ نفد
 1 210 ديدجلا ههف خومناملا 1
 ا ”كيضانلا 1 ناخ نيب 5 قبعات راد ىلا ىتح ولف لمعلا ىل اع جارخلانود أ وهو حو ى

 ( (ىوت 1لاق)رانلاك (اران)
 ْ ًىرقو.لادلانوكسوداصلا مغ 2 5 وباو نيت ن نان رصلاو ساعنناو ريثك ناار قو 1 ف 1 1 رفأ 7 1

 رخ آلا نعلز 'هنم امهتمالك ن ال ليماوهو قدصلا نم م تاكا يلك لادا مع م2 داصلا حقب : اءاذماسا 2 (ار 0 هيلع (

 ادملاو راوك الاىف اوخفنا ةيمعلل ل ه اوخفنا لاق © لباقتل 0 0 وست ع رد وا هنأ

 غرفا ىنونآ لاق ف ءاجالاب رانلاك# ار 8 هه هينح 5 اذا ىتح © ٍْ ارطقىوت !هريدقتو ه4

 و ىناثلاةلالدإ لوالا فدخل ارطقهيلع غرفااباذم اساحت ىأارطقىبوتآىأ « ار طق هلع
 او لوو نيه>وتملا نياعامأ| نم هىباثلا لاعانا لع نو رصباأ ع هنو ةيلع ا لاقديلعى داثلا ةاالدل ل والا

 1 ًارقوهساباالا نمار ذح غر ف!لوعفم رعضالىب وثآلوعفم ارطق ناكولذا ىلوا | ةزجافلالا لص وبىوحا

 0007 دام اردح ءاتافذحم # اوعاطسااف 8فئالاقلوصوم ىوتبالاق ركب | تفلالا رسمك ًأدتبا اذاو
 3 .٠ 3ع 0 . 5 8 8 ٌء (اوءاطس اا ١ك

 أ ِ اآذاص نسل تلف ىرفو هدد ربع ىلع قنك" الانين افا ماغدالابةزج ارقو : 5
 ا ا م ا دمت نال د , لءاتلانال ةفغلا ءاتلا فذحب
 عل هي ابقن هلاوعاطتساامو ف هسالع او هعاشرال دوعصلاب هولعينا 2 هورهفي قازئاظلاوت جرخلا 1

 اابنباو باذملا ساحمااو رسلان هدلعحو ءاملا غلب ىتح ساسدل 0 رفح لآ هتنالصو اامو)دسلا او اهل هلعي 300

 ادام ىتح جفانملاءضو مث نيلبجلا لعاىواسىتح رعفلاو بطخلااهنب ديدخلاربز نه 1 ةريحالىأ/ايقندلا وعاطتسا
 و ادلصالبح راص و ضءب ةضعب قصنلاو طلتخ افهيلع باذملا س املا بصق رانلاك ؛ ةعراشت رالد وءص نه هفرهل

 | اذدهلاق) هحالصل ب ةنالو

 0 5 طق هيلع غرفأ

 غن واح ىف تدك ساو ديدح نم بيلالكي ضءماهضعب اطيح ر ويمصلا هرم هاب

 0 اع هك 6 ىبرنم ةجر © هتيوست ىلع رادقالاوأ دا اذهلاق 5

 ١ 0 ناب ةعاسلامايش وأ جوجأمو جودحأي جور هدعوتقو 5# ىبردعو ءاح

 و و لوعفملا ىنمعر ردصم ضرالابىوسم اطوسم اكوكذم 46 اكد هلمح #8 ةمايقلامون

 ةيوجم اًضارارعأ داب ءاكد نويفوكلا ًارقوةمالا طقم هكدا لج

 اةعندشلاده أ( ى روما
 ِْ هدابنع ىلع ةجرو هللا ند
 ١ نيكملاو رادقالا اذهوأ

 | دعوءاحاذاف ) هتبوستنم
 | موب ع اذ ) ىنر

 1 ادم قرأت نيعأ 00000 ا اذا 0 ال 0 ف نأ راع ةماقلا 4

 5 هنازعاو 2 مس رق هاوطو عاد ,ذ ةئام هعاش راو اعارذ 1 نوسج هضر عنا لقو ا ىفوك ءاكد كدنادقف عافترا دْزطو ءادوس ةقرط ربحا دربلاك دسلانا ليق سامملا ديدحلامزل ىتح هناكم لبسي 1 دعب طسبناام لكو ضرالاب 58 ب لكان 32 انما أ 4 ارو هيلعيصأ ىأ !ىوسم اطوسماكوك دمىأ
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 )دانك تراص ىتحاجلع متااذا ل ةريزلانال ةرهاظ ةميظعةزحمم دسلا ةيوتسعاضرا ىأ

 ١ كاتريثأت فرص ىلاعت هناكف ابنه برقلابالا نكعال اهيلع شنلاو اهم برقلا ىلع دحأ 0 00 قح)

 هلعحاذا 0 0

 اراك د كلا راصل وع(ار را

 لن نط ىف 9 هضء بهذق

 اد

 ش
1 
 ْش
 ااوءاطسا ف ف هيف ل٠ نماو:ك< تح نيخئانلا كئاو 1 نادبأ نع ةميظعا| ةرارخلا ا

 ثادإفأ نمىأ هكابقن هلاوعاطت تسااموو# هتسالهوءواءل هيلع اولعي ىأ 5 ,يظي

 اا ةمعن ىأ كي يروبت جر دسلاىأ 4 اذهإ# نينرقلاوذىنمي «لاقإلل هتءالصو ْ
 : جو مور قو لقو 0 ىعيل 5 #ىبردعو ءاحاذاف 3“ كار

 | (ديلع غرف ا)ىوطع أ

 .ىا) هلاوعاطتساامو ) ا نم( ه در ةكيدا) ١ وردشإف ١) وعاط_سااف )ارفء(ارطق) طئالا للا

 (اكدهلعج)جوجأمو جوجأي جور( ىبردعو ءاحاذاف ) / : كلك (ىروم)ة سمن (ةجسر) طئاخلا(اذه لاق) فس نم(ابقت

5 



 د ىد مهدحأ ت توع الو هولعحاالا اسنلاب ١1

 / ٠١م9 ]ؤ- مهنيوانني لمت نأ ىلع )لاونل 1

 نوكرتي الف عيبرلامايانوجرخي اوناكليق عرزلافالتاو بيرخملاو لئتقلاب انضراىفىأ
 ه6 اح رح كل لع 2 لهف 6 سانلا نولك أ ليو يامال اسبايال ومولكا الا رسضخا

 لاونلاو لوتلاكدحاو امهالكو احارذ < قاكلاو# ةْرح 1 ركو انلاوما نم هجرت

 » انك م وانني لدتا ىلع ار ردصملاج ركخاو ةمذلاو ضرالا ىلع جارخلالبقو

 كك لاق ناسكلاو ةزجريغ نيدسلامضن 0 هع درا اع مهحورخ نود
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 ونس و» ةطاصلاادلاع أ ءازج ىأ#« ىنسحلاءازج هلفاح اص لعونمآنمهامأ وف لتقل نم | نم باسثلا سيليالنم
 كاس ىأ هك ايسوبتامث ظان عن مرسيلابهلماعنو لوقلاهنيلن ىأ هك ارسي انس أن مدإ | سم“ 'اعلطمنيع نادوتلا

 000 لا وا لع لل اهو نعلا علطم عيباذا يح 1 لزاسو اهرط. | تدل عجن 0
 هع نعلا تلازاذاذ ضرالات حم مهل بارسأ ىف اولد سمشلا 00 ذا . مي ا م.هكعل هانعص واج ى
 0 رااداف ءاملا فا ا تءلطاذا | وناك مهنا لق و مد ,حو مهشياعدىلا اوحرخ رخ الاف (هرىل 0

 و ذأ ىذحا ممدحأ شرتف ةارع موقره ليقومتا يلاكاوعرف او>رخ مهنع 0 مكاباذع) انلاب م
 ةييرسلا ع او قاباح مهني ده مس كم ىنمؤم لسن نم موق مما ل ا.قو ىرخالاب 07 هللاب (ن 5 نمامأو وزادندش

 )دو 2 ىلاءتاو وهي اوخس هلوق 9-0 جوجأموج ا نروا 6ث » اشدق 2 هلفز اص ءااخ (الاص ء”لعو)

 فيما ) ميلك ءألأت يك
 9 قى

 طم دنع مهنيذلا موقلاىف م 0 لتقو اهعلطم غلب كلدك ن 0 3- رعد غلباك

 : ١ ١2 ل باف
 ق حو سك 1 6 كلا هللوةنسو) ةرح

 مث)ةور 5 .(ار ومعدنل أد سه 0

 ١ 3و 5 (امودنم مهل ل ادد مل ءوذ ىلإ ع علطت اهدحو سس مما ذأ ىح) قرت او اهب رط 0 ب 5 0 كم

 /) 0 مهل لاق قا نعدا معا 2 وق ايون هر ل م
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 3 5 ,عهدنع نيذلا موةءلاق
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 ١
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 دحا اناستكلاف دو هنأ ا وديا لسد طا ذك برشا ومتةراسلا يتم أ سعت بر

 اهدحو) ن نيثرقلاوذ رفظيملو وأب رسثؤ رفظف هن اخ نب اوهريزو رض او اب ءاط ىفريسب ل !.ؤ راف اما نبيع نم برسيم

 فئاذ يخل 1 نعوةراح ىندع ى صوح ربعفو مكوىاش ةيماحت الا امف تراصاذ د توا ةثج تاذ(ةئج نيعىفب

 برع اة لاقعأدلو -روهتلا ت تاقدذه ب 2 ا دكر د ألاقف ترا نح سما ا ةلج ىلع وسو هيلع هللا لكك

 1 لاف ةيماح ةيواعم ارقف كنيكلا# روس 1 ةيواعبدب 2 ع ١6 7 اع سابعنءا ناكو 3 1
1 

 ا 2 نسانع نا رح ك0 سس -
 !ٍِ 00 0 3 0 فاالاعطق 1 ناو نودو 5 ار 1و ب ١ ايس عناق تبر رمل ا دارأف

 رز 3 لا هيو -- 8 1

 ل لل يي ىف برغت اهدحو سمثلا برغم غلب اذا ىتح 00 ةاذ #4 ةئج نيع اهد مثلى رتم علب اذا ىداوع ءاقتأإ

 ىلا هو مث نيم ول ازامأ

 دح تك ؟راثحالا كعك
 ءامؤ لاق ترد سمول |

 ةساح 0 ىناسكلاو ة ةزحو سصحاع نسا ا تراك اذا رثبلا تّئِجل

 اهعء ابنا ىلع ةقيوأ نيفصوال ةعماح نيعلا قركتذإ زاوكل امد قا هر

 نكي مذا كلذك اهآ رف طيحلا لحاس غلب هلماو اهلبقام ةرمدكل ةزم#ل نع ب

 ١ 5 ليقو ترغث تت :اك لش مو برغل اهدحو لاق كلذو ءاملاريغ هرمإ عطا 1

 3 فنك رابحالا بدال ةيواعم ثعبف 0 لاعف 9 .هاح 1 رش ةيواعم 2 ساس“ 3
 0ك ل نيطو

 نبالوةقفاوف ةاروتلاى | كالتدنع هيا هدنع دحوو 0 ةارولاف د كلذ ك نيطو ءام ىف لاق ترغلأ ا

 ارافك اوناكور ملا هظفلام مهماعطو شحولا دولج مهسلابلن ناكليق « اموق ا: نيملا
 هي بذهتناامانين رقلااذايانلق فهل وش كحاكن راع الا ىلا ء هوعدبو ًامهيذعي نا نيب هللا هرب 7 ا

 نيب هللا هريخ ل“ وعنا رشا معتوداشرالاب كاسح ريت نااماوو# مه مرق لع ل ةلابى 72

 هيدعت فوسف ذك نماما لاو 0 هلوةلوالاسؤب ولت ةا|ةلباقم اناس اماعم ورسالاو 1 ||

 ”الوامع هللاىذر سابع

 .٠ ع . .

 اهيج نيفصولل 2ك ما

 كلتدنع( اهدئعدح وو 0

 "نتاع ( اموق) نيغلا
1 | 4 5 !| 3 

 ديصلادواد مهسأرل بالا نحو 2 3 ىأ 8 82- نيعف 0 ع 2-5 8 5-3 ثأا برغ 2 ذا ىتحا 1 /
 رلا ظلام. مهماعطو | 7 ىفدحت فيكابعك ةيواعملأسو ةراحىأ ةيهاح “ىرقو ءادوسلا ةنيطلا | ها ع كك ا لل 0 1 ةيهاح ءادوسلا ةئطلا ١

 اذاباناق ) ارافك اوناكو

 اماوبذعت نااما نيئرقلا

 زوج ليقو ني-طو ءامؤ قرد 5 ةارولاىف د- < لاق برغت أَو نسعد | ف برخغأ

 اعضوم غلب هنا كلذو نيحعلا ىأرقوأ ةئج نبع اهدععأب ةئج نبعوف ىنعم نوح ن

 ؛ 2 )' ةلظم ةدهوف برثتاج ا اوف نارمعلا نم ىشددعب قبمل برشا ره

 نا ( 0 ىأ 4 اموق اهدنع دحوو 98 ركلاف بينت اهناك سمشلانا ىريرمتلا "كان
 ملا هللا وادقف ابن ناك ١ نإ نا سإو سوال ا 10 ١ فارقت اسس ل ا
 ناستلا عمتلاهلهأ 1 ميوالول اصب اونمآ نيذلا دوت لسن نم موق اهنكس «اسحن رح »

 | ا" ل 0 هننإ #4 ن نسر هلا اذاب الق 00 تنشأ ب نيح سول[ 5 4 2 و

 ينىلا وأ دقفالاو اذه

 ! دك دو هنأ أه سحاق

 لئتقلاب مدعي نأ نيب ريخ
 مها لع اند نأ

 اديك ف دعانا نيبو

 عئارمشلا ميلعتو باكا
 لتقل ةقفاو أ ازيمآ ن 1 راك 2. كك

 لتقلاب ( ههذمل فوسف مظنماما) نب د رقلاوذ ( نات )ناجل لتقل كان ظنلاب هنأل /رسالا ناسملا ذاختاو 1

 باطل ١ نورك لمح ل ب 5و ماهلا هئمدار ما لاق انس نكي مل هنالاقنمو ها هللا نأ

 أ مف ذحت نااماو 0 مالسالا ف لخدس ملنم لتقف 8 ىقعل 0 بدذعت نااعا 0 هريغ ناس
 0 نيب ىلاعُتو هراوعس هللادريخ ىدهلا مهلعتف مهرسأت ليقو ع ِ صلو وقمت 2 4 ا 1 ظ

 8 هلتقن ىأ 5 هيداعأ فودسف رثلاىأ ِ يظنمام | لاق 3 نبع الا

 فاالارب را كر 0 ناذندنم ءاد ود 1 5 1 حج نيعق ذر مدح دلاكو 5 مثلا برغم غلب اذا ىت> ]اق

 ( انسح يفد” نااماو) هتلاالادلاال اول اوقن د لتقت( يدك نأاها) ءانمتهلأ ( نين ةلااذايانلق)|رافك (اموقاهدنعدح
3 

 لتقاابامدلا ىف ) هيدعن فوسف)هللاب رفك (يظن ؟مامالاق اق) مهكرتتو ,مءوفعتافو
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 هر كا اديع ناكل بقو دورع دعي ناكورصنتو دورت نارفاكو نا-ْلسو نيئرقلارذ نانمؤم اهكلم
 كانون ةملظلا هطوحتو هماما نم رودلا هيدهي ىرساذاف ةمظلاو رونلادلر سو ةمكمملاو علا هاطعأو

 يرق ىلع برض احلاصادبع ناك نكلو ىنالو كلع سيل لاق هنا هنع هللاوضر ىلع نعو ةكتالملانماكلم لقو

 5 3 تاف رسيالاهنرق ىلع 40 ّ بر 11 1 م م مث تاف هللا ةعاطيف نعالا

 تاس 00 00 هولأس ع مهن ,ولئاسلاو هحالصو دناعإ ىلع اة ا

 ضرالاىفهلانكمان او هلل ليقو ا ىالماعلاو نيائاسلل باطخ## اركذ دنم مكلع ىلاعت هللا ا هنولتقف
 0 ءانين [وف لوعفملا فدخف ءاش فيك امف فرضتلا نم هما 1 ١ ىمس مدا 10

 كاس عينان ) يدل لاو ةردقلاوإعلا نم هيا هلص وت ةادو # اببس ديلا هحوتو هدارا أآ ىترق فاطم 1 اذ

 ويه

” 

 11 دنا ىوةت هموت سانا لع نءىوروةمامتلا ام. راوت نانرقدل ناك ل قوناتسح | اهترش اهيرباح ئدن انذلا
 مابالاهنرق لعوبارضف هتلاىوقتب هرماف هتلادثعب مث هللاءايحافتاف نعالاهنرق : هل ناكل بقو اهبرغو
 00 امل رف دلع لزيو اي نآك لقت هتوبنوف اوتلخاو :هتلاءاحاف: تاق" || :نانريغض 5 نانرق
 5 ا ةطلااوب ألاف ان نكي مل لاقو ءانجالا عنالا ٠ نوكيا ناو 0 ابرق هتوف ضرقتاوأ
 ا اديع ناك نكل واكلمال وايبن نكي مللاقفابب ناكذل نار ل2 نعنع ]| كلم هءالوأ سانلا نم

 ءاعسا متيست لاقف نيئرقلااذاي رخ ةللوشذ 0 رع ناىوروهتلادعتانف هللا عصانو

 ناك هنا نورث ا هيلعىذلا عحالاو ةكئالملاء عار متيعت ىحاوضرت !ةءابنالا

 2 1 و اردقلاوهاذهو بونجلاو لامثلاو برغملاو قرمثملاىصقا غلبهناو الداع اًاص
 -و

1 

 ظ كرتلاوأ سراذو مورلا
 أ هحاتل ناكوا مورلاو

 | ةنتوامه سار لعو نان رق

 مرك ناحإا نيئرقلا
0 
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 ادن امج ةورأ تاقال - كلل ضرالا م :
 | لا د ناكو اماو ابأ نيفرطلا

 0 و ارصمىلا 66 ضخال رلاىل مدا ىحح ىصمو ىهرهفو برعلا كوم نا لق 0( مورلان م

 : © نآبر رقلادهق برقو سدكقملا تدءدصقو مأشلا لخد دمت هع هععاب اهاعمو هي ردنكسالا نيت فلانة وم لاا 56

 ريربلاو طدتلاو قا رعلاك ولم ا ةودعلاىب و نا والا ابوبو 3 امرأ ىل الإ قطا (ضرالا ىنهلانك انااركذ)

 1 .اعجر مث ةديعبلا .مالااز دعو نيصلاو 00 ك0 مث سرفلا كلام ىلع نكاوتساو ءالتعاو هلاك امو هلانلعد

 ناك هرع نا لقو نوفدموه ثيح 1000 7 روزرهشب ضو قارعلا 0 لكم ءانينآو)

 1 0 تاداعلا] ف الخ ل وه ىدااطيسلا ك كلملااذه لثكو هنن قيتالثوافلأ || ةدصاقموهضارغانمةداَرأ
 نب © اع درع كيولتس و ىلاعت وهناعس هاوق كلد و عرالادحو ىلع ادلع 0002 00 اشرط ) اذهل هلق

 الا 9 ىلاعتو هناعس هاوق 4# هلاح نمضتن اربخ ىأ هكاركذدنم مكلع اولتأس لق## || ( ايبس عبتاف ) هيلا الصوم
 اا هلهتلا رحم ىلعلاق بابسالا دهك نيكتلاو هلانأطو 0 ,الاىف هلاثكم |! ىلا هن لصوتاام تيسلاو

 هاك -
 ةردقوا معنم دوصقعم

 قاخلا هيلا جاتحب ماع ىش لكم 0 4 اهش هلللذو ضضرالاوق ريسلا هيلع عساف برغملا عولب داراف

 ١ ا غلب ىدح هيلا هضاب حلل

١ 

 0و ءاونن هنلع دابلاو لدللا ناكف روتلادل طسبو باسألا» ةادمودملع لمحل ظ

 عجاف قرسثملادار أ كلذكو ||
 1ك سس ى 1 ِ ا 0 ءادعالا هب 1 0 كولملا هد نيعتسيام لكو

 لقأ هلانيرق ليقو دارأ ثيحولا اغالب لبقو ضرالا راطقأ ف هبريسيو دير 00
 اقر ف كلسىأ 35 ةاييج حاف 3 ضرالا

 نيدس !| عولب دار ل انيس

 عسبت أمل عبتاف بيس عبتاف
 : 1 ع ملناو ىفاقا عبساو ف ب4 اق عجبا مالا ءءاتلا ديدشتو فلالا لصوت نوقابلا ىاشو 1

 تاو ضدالاف) ءانكم ) هلاتكمانا ) 1 رك ذ)ةربخ نم(هنم) مك لع أ | 21 (مكلعاو 15 6 ملدا( ل 9

 ذا 0 :انملاو قيرطلاةفرعم ( ابس ىشلكزم )



 افيف ءاتلا فذحت عا طتست ملام ىأأ 4 اريص هب هيلع عطست ملام ليوأت كلذ ف ةن
 1 هف لعلف ها حشا لس 2 رداسالو لعب ءرألا 2 ةضقلا لع م م

 هي نين رقلاىذنع كنولئسي وف هع راب مث هرارصا قدح ىدفهتنع وفعيو همرح ع

 ىممن كلذاو برغااو قرمثملا ليقو مورلاو سراذ كلم ىبورلا ردنكسا
 نان رق هعابا ضرقادهنال لَدو امسغعو اهقرش امندلا قر فاط هنالوا نيئر

 عفدل كا رولا لمحتو هو دحاو ىنءدملا عجرت اهرتابابخال هللاذةجر رهاظلا 1

 ادا مالسلا هلع ىسومنأ

 علا فاةءاوإل# هن لمعتل 1 ءاأ باطاو

 1 ١

 نياصلا ىنءاملعل اريها حد ع ىحومهماواتفىف حالصلانب ورغعونأ ع نأ *ه

 لخد نينرقلااذنا كلذو ةايخلا نيعنم هر - اهف انضلخأ ةايحىف بد ١

 هناىلا نورا بهذو مم رف قيرطلا (نرتلاوذاطخاو ل 1 نك ليسوا .م

 سو هيلع هللا ىلص ىننلالاقو دلتعا كلبق نمرشا انلجايو ا و هناحس هلوقل ت

 نانونلا 3 هد ز سح نبناب ز ع هعما لق # نينر هلأ ىذنع كنولئسي وإلا

 نك زوعدلو ناكو ىورلا ص رول نر نيكل الا ليقو حوت نب كفن ا

 ا يدل احرلا ىبأن ع هريسفت نيدلارخف مامالالقنو هريغدلو اهل |
 كونأ هعساو ريجنم هناةيلاكانوررقلان ع ةيقابلا راث الاب ملل

 لو ثيحريج ءارعشدحأ هيرخفا ىذلاوهو ىريملا سيق 4
 دنغم ريغ 5 رالاىف العاكلم « امله ىدح نين رقلاوذ ناكدق

 ةراشملا ماب

 لوح

 ال "نم كلم باب 3 عا علا
 كلان سلع 6ر يل 5ك ناك او ق

 0 َط مو ىذ نبع 2 ا

6 

 ور ع ع 2ل1ت امىأر 95

١ 
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 يشل تافذ ل نحل ١ ب ام ىأرف هلوق

 ا غاب هنا نينرقلااذ ل دوسالا نيطلا دمر ,كناو 1 عخاو اضيأ ة اا

 رولا لخد هناا ليقو مورلاو سراف كالد هنآل ليقو ان رعدو اهقرشم سم

 نكاح وذ هاناك هناللقو سهلا قرش را ناك مانملاىف ا هنال لبق دو ةملظلاو

 ا هبث دما علا بلطتال لاق 0 00 قر راقب

 ا وهو ىح هنأ ليقف تمعأ ى أ 0 ا

 ١ ةفرعملا وحالصلا لهأوة ةوصلا اشم دنع هيلع قف" 2 ىو ءارعلا نم نثكالا لوق

 | رك ايلا ُط اومو ةشرقلا عضاوملا ىف هدو>وو كح هتؤرق تاياكخلا 9

 ناكو مسوملاب ةنس لك نامقتلي نايح سابلاو رضخلانا لقو همالكرخلا اذه ةماعلاو )

 ١ برشو لستءاذ نيعل | ىلع رضخلا عقوف هم دقم ىلع رضا اناكو : الا نيع باطل 3 ه.ماضإ

 اة مويا وع نع قال ةنطللا 011 ناد هذه مكي متأ .ازأ ةلمل ءاشملا لسا دب
 ١ لحوزعء هاوق و 03 ةهدلاسعل شدعبال ناكلامح 6 اك ولو دف ضرالار ظل

 | نينا وب دلونم

 1 نراع ئ

 مر ,ا هشناو ل بدالا ىعاربو ٍِ ىلا للذدتبو 5 ّ 1 يلع موادن ناودهنرع رس

 ١ بقلدنا لو نانرق هحا_تا ناك لبقو نانريفض ىأ نانرق هلزاك لبقو ساناانم

 ١  5ىور هيلع ريصتنأ قطت لىأ 0 اريصهبلع 0 ملاملي 0 كلذ لي ىلعالا ١

ا ىذ نيءىقهلوق م
 ا أ ت

١ 

 نين رةلاىذريخ نع (نينرقلاىذنع / ك0 لهادت اي(كنولئسو) هيلعربصت

 ءانلافذ> (اربص الا 0 فهكلا اةروس ) ملاملي وأت) هيأ ٠مم مع ةثالثلا »3 وحالاىا(كلذ) :

 ماوقا مادقالز دقوافيفخت

 ىلولا ليضفت قلالضلا نم

 4 رفك و هو ىنلا ىلع

 حلا ىءومسحأ| رد

 0 ا

 باو اوىلووهورضآنانم
 اكنكي ملناو ينرضخلانا

 ضعبلا معز
 مالسا هيلع ىسوم قى

 ف تكل: ن فعلا نا
 ا ىمومنأ نولوَه

 ءولاخأ اذهف

 اكا نارع نب ىموم سيل

 نمو نائامزب ىموموه

 انقل نوكينأ لاخلا

 ىنلا نوكيمث ىنااب هناعان

 ة-ضاضعالو ىلولا نود

 نال معلا ىسوه بلط قب

 اعود واطم للا ف كابول
 داسفاهلالت درانالوأركذ

 اًثلاثو هلعف وهو رهاظلاىف

 ضخ ماع اهنال كثب رداراف

 ايناناو رشياا رودتم ريغو

 ثدح نم داسقاهنال اندراف

 > نم ماعنا لفل

 ىنعم جاجزلالاقو ليدبتلا
 لحوزع هللاداراف ادراف

 ف 5 نأ رقلاؤ هلثمو

 د 0 ىإ(كنولنسيو)

 وبأوأ ناحممالا ةهج ىلع

 ىذنع ) هعايشأو
 0ك الاوه ( نينرقلا

 ىذا 00 ادلا كلم

 ريسفت ( ليوا ك[3)ىمفن

 ملام(ا ريد هيلع عطست م 0 ام)



 (امهوناناكو)انأ تلحاو

 (الاص) عباس اامهدح لق

 نب نيسان رعو ىنب ا نع ٠6

 تفكري يس هج يمس عاود سير وعم عسر حس سس موس منحك معن
 لاوهنا امهنعهللا ىذرىل 000

 رح مالكف جراوأشاى ضعي

 ا
 ٍإ

 ٠ ىباثل )اذ امهما حالصبل لق

 | داراق ( هد ةمريخ ىدحو

 ٠ عاعوتلا الس نا كدر

 | احرخسو ) اجلا ىا
 ا وادإلوعفء(ةجرامهزتك

 ٠ْ كي رداراب بوصتم ردصم

 نر ني
 ا تاعفامو ( هتلعفامو كدر

 | نع(ىمصانع ) تيأرام
 سحاب هتلعف اعاو ىداهتحا

 لكلا ىلادوعي ءاهلاو هللا

 هيلع هللا لص هللالوسر 211111111 ا
 (اكلاصامهواناكو)إسو

 داراف) شاك لاقي ةناماوذ
 نا (امهدشااغاس ناكر

 (اههزاك احر او )املت

 (كيبرنمةجحر) والا نعي
 لاو كير نم امهلذمعت

 8 / هتلعفك رن 5 امنحو

 نك( ىرسحا نءدتلعف
 2 77277 ومع مب دع دعم مس روسو كت مشقم_ عة ون تنعش

 م ومجد يم 0 ىو ف

, 

 1 نيبو امهني ناك لبقو هحال_كل ناك كلذ هيه سنا ىلع هيت ه# الاصامهونا |
 :أ6# اًمهدخا اًعاس نا كبر داراذ تاك مساو احايسناكو ءابآ ةعبس هيفاظفح ىذلا |

 رو كبرزم )14 417 |: ة راد 5 احرخسيو هي قارلا لاكو للا ١

 6 قاثلاو ريخ كلاثلاو رش هسفنىف لوالا نالوأ نيمالثلا غولبىف هلل خدمال
 رأرام تاعفامو 6# هتلعفامو 8 طئاس ولاىلا تافتاالاىف فراغا لاح فالتخالوا |

 ماه اخ عئارشلاب نا ربع دهم لصاوهو امهمظع| عفدأ امهمنوها ل بجي ناررض

 4 اًحاضامهوب 1 قف امهلاعماح والا [ذع ناكوزعزتك نلف... لاش «ر هادارب /

 ش وامهنيب ناكل !ة راحه حالصب اظفح سابعنبا ل )اك ءام الا .٠ نمزناكو 0 ناك |

 ]و دعلا حالصب ظفحن ىلاعتو هناحس هتلانا ر ردكتملا نب دج لاقءإبآ ةعيس اصلا بالا |

 0 ع 1م وس 7 سداسلا|ء زل

 0011 0ك تول نم زب نإ تبعو لفن فك باسحلا نه ؤي نا تبعو ب هتن
 ”و © هللالوسردحم هتلاالاهلاال املا نكمطي فيك اهلهاب املقتو امندلا فرعي نم

 : فودحع قاعتم لقو ةجر ريخخا دارا ناق' دارا د رة 0

 90 ةكفعتلا رشاملاهنال 0 ىلاالوا ةدارالا دانسال عا وك. رنمةجر تاقفام تاق

 ها هللاىل | اثلانو هلدن هللاداحاو مدا هاا 0 ليدتلا دل ل ىلاو هللا لل

 هلاك ئمدنا ىلع كلذ ىنبمو ل> و نع هللا ماب هتلعف اعاو ىبأر نع ىسحا| نع
1 

 رولاو هدب ىلع هترجأو ريخلل هتقلخ نمل ىبوطق رع كاوريخلا تقاخ ىلكِن رشال

 ل تلا عمولالا هيدارب ق ةلطأ اذا اذكلا لقو هند ىلع هل را قلل ةيفلحلا ٠ ناليولا

 لاو 5 مهف مادام 0 نولازء الف هلوح تأ 50 له و هنريشعو ذو دلوو

 1« اعده اغابن نأ كدر دارافو# ىنالص فدي زاف ىدلو رك ذاق ىلصال ىنا بيسملا نب دعس

 و
 _|ك

 دراف ىلوالا ىف لاق تفك تلقناذ هةهتس ةرشع ن "اع ليقوغ عك لاوهوامموقالقءيواكر

 28 املهنا تلق» لافلالا هذه مةدحاو 0 لكذحواموكير ردار 5 قنا وادداةالاو 9

 و اهسعانا تدراف لاقخىل اع هللا عم ةيدالاب ل ]دس ىلع هسفن ىلا انا بسعلأ

 كجم ولعو 0 ءامظعلا رز نم هنأ لعاهيشا عمجا طفلان هسفن نءريعلتقلا

 ال نيمخلا لامىف اصملاةياءرركّدال وديلاع ةمكحالا لتقلااذه لثم ىلع مده ناو

 ةياعرا 0 0 ءانمالا طظفح 3 ىلاعت و هداج هللا ىلاهفاضً امهسأ حالص

 0 رع هللا ىلا هفاض أ كلذ لج الغ ىل ماتو هناحعنس هتئالا سيل ءابآلا
 0 0 7 كثب رنه ةمعنىأ © كبر نمةجر طابوق لقعو انا اذانَح

  ةقا راو ال لاوعأ ضيقت ن *ال ىايا هعاهلا وهللا سايدتلدف لد 2 ا رات كل

 3و هنا هإوقب مهضعب لدتساو ىلاعت هللامعاو صنلابالا ن 6 مهلاوحاريغتو

 ءاس دال كلذو نئحولاىل | لد ادهن الاس ناكر ضان 8 ىلع 6 حأ او

 نم ماهلا هنا ىكسحا ن ء هتلعفامو ىلاعت هناعس هلوقن ءاسبيحاو ىذا سل وهللا ىلوهنا

 هرخا لاعفالاءذه تلعفاعا هانعمليقو ءايلوالا ةحرد ءدهو كاذب هلملاعتو هناعس

 ذأ ١

3 
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 نبا نءودهلعا ىلاءئهتلانال كلذ ىثخاع وهل ايحمرفكو هنايغط ىلع هن ةلابعإ 2

 هللا لص ىنلا ىمدقوهلتق فرك هيلابتك ىرورحلا دنا امهنع ىلاءتهللا ىذر

 ىنوم ملاءهلعامنادلو !ناح نم تلع تنك نا هيلاب تكف نادلولا لذق ع نءإسو هي

 :دلوةنوك نان زوو ةيقاع ءوس فاخن م ةهأ 1 ا كفاح دلال

 ادلوهلسامهقزرينا أوي نماريخامجم رام هيلدمن 0 راف لح ونعدهللالوق 3 هناك

 ةجحر 6# اجر برقاو © ةئيدرلاقالخالاو بونذلا نه ةراهط 7 ريد

 ىلع هءاصتناو ليقثتلاب اجو بوقعيو سحاع نباو ديدشتلاب امهلدببورعو أو عفانأر

 ةضقفلاو بهذلا نو د ءذلاو هلوةىف امهز رك لع مذلاو اعوف سس كلذ ىئورأ

 نم حول ناكلدقو معلا ب

 فيك قزرلاب نموا تحبو نز :ز#فيكر ردقلاب نم ين تدع فيوتكالا

0 

 كلر لقو قوقملان م أمهم قلعتاموامهتاكز ىذؤيال

 ع

 ذا 1 مل ناك ةيكازاسفن تاتقأ نعد ةلباقدىؤوه ل ةوىوقتو احالص

 هكا اجرب 0 اكزهنماريخ هّللاامهقز

 ىلع هللا ىدهفامس هأ تدل وفءامج لة ناهجوزتة رافال" القا مهءلع ىفشيو ا

 دب أل يةوايج نيعبس دلو ليقو مالا نمةمألا
 حودلو نيحءار 1 هيف ناكل قبولو لق ن ند هيلع 2

 ىلاءتو هنا هلو ة#«بحماب 3 8 نمهلر ريس ركيامت : 0 علل ىلاعتأ ومنا ملام ل

 لو 0 موحد ومرصأ 00 دنا نك ل 3 "0 .دملا ىف نيني نيمال ا ناك ةرادخلاامأوأ)

 و ايهذ كلا ءاكلاق عسوهيلع هللا ىل اد ىتلان ع عاد ردلاوبأ ىور 6# امهلزنك 2

 تيكقزرلاب

 تفك, ايزها اهلنا

 ىوجتوا الا هلاال هللا 8 أبوتكمرخ الا

 يعم| قاس نمل 271001

4 
 نشان كاع ا رمان رََأ -- م تلال 3 8

 دلا لاوزب نش أنا ابحع مم ؟فاسللاب نشأ ناك
 ان

 انا وهلال 50 :دلالاعلاالاهيلا نأ

 دلا(ر ان اماو) روسي> هزنماناكو ضخلا هلتقكللا

 ا : 71 0 1 ١
 ١ بهذ نم © اميل زن ناكو ف رو_سبج ليوتعللا متهاَو ميرصو مرصا امهعسال

 1 032 1 نما ري #8 هناكمر خا عضوو ىثثا عفر لاديالاو# امهمر امهادسنأ در

 حرف لتقىذلا مالغلا هدا لقو سم مالغب ام ا 0 0 0

 |( هتلاءاضقديعلا ضريلفام

 ١ 0 ماح ول ناك س ايعنءالاقو اءاه.فاذ زيكلا ناكل يقو ىدمرتلاه>رذ

 7-5 !| نجلا هللا مسب هيف بوتكمةمكح و عدن بهذلا نم حول (امهل زاكه تن ناكو) ةيكاطنا5 بل

 دي هللاالاهلا ال اهيلا نئمطي فيكاهاهاب اهلقتوايندلالاوزب نقوب نأ تبعونز< فيكردقلاب نقوبن تدعو

 رضخلا ىشخاعاو ضال مالك موهوهيبس ادتريف هلالضب امهلضيو هلادب اممدءيوا ءالبو ارشاممم ندب

 رفكل اسر كر 1 21 نأ اناعف انيرعخت اق ىلاعتهتلا لوق نم ناكناو ءسعارس ىلع هعلطا و هلاح هذعا ّ

 (احربرقاو )بونذلانم ءاقنو ةراهط(ةوكز هما ريخ )ورعوباو ىندم امر امهل دس (امهمرامهل دس نا ان

 واابن تدلون ىناهح وزن ؛ 2 روس ) هب راحامهإ ل 0-5 ىو اجرو ةاكزو

 مرار ار
 ا جسر امهاّنم انم وم

 رادااماو ) ناتغا امهو

 مرصأ ) نيم داما ناكف

 (ةنيدملا ف نيهثن )ميرصو
 ةروكدملا ةيرقلا ىه

 ( امهلزاك هتحن ناكو )

 بوذا م,ابهذ ند حواىا

 ردقلاب نمي نأ تبت هيف

 ل تدعو نزي كك ا 5 3 : 0 ١
 ا « ةدملا ىف نيمدي نيمالغا ناكف راد ااماو ف ةاكزكلذكو ليضفتلا مسا لماعلاو زب :

 بءبفك قزرلاب نمؤا

 توملاب ندي 0 تربعو

 نم تبعو حرشب فيك |
 لفغي فيك ب اسلاب نمو

 ا ري تيجو

 لوسردع هللا الاهلاالاملا

 بهذ نمنوفدهلامواهللا

 لوالاو اءارف فعتواةضفو |١ اراورإةويروافطعت رتل ند توكيد / هاعارق مح أ 6 1
 لحا ةداقتق نعو رهظا

 اننلعمرحوانلرق نازيكلا
 مهيلع ةىخغلا تم ردو

 هتلتقف بذاكلا فاحلاب

 (امييرامهل دبي نالنهراث)
 اًطاص(ةوكزهنماربخ)ادل 0 | نا

١ 

 احرلصوا(اجربرقاو)

 جوزتفةيراحامهل هللا قزرف
 تدلوف ءاسالا عرم ىناجع

 هللا ىدهف 1 الا م انين
 ناك وسان 1 ند ةمأ هيدي ىلع

 الاتقاصل ارفاكال رمالفلا
 (ةنيدملا ىف) مرصومرصاامه
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 هيلع عطتست ملام ليوأتب كين أس) هدلوءفملا ىلا فاضياك فرظلاىلا ردصملا فيضافهب“ئرقدقو كنيوىنيب قارق
 0 ةسج ةوخاةرمش هع تناك هت ١م. وس ١ رعلاىف 011 ع عش د اج | ندكأا» نول نيك اسم تناكفةنيفسلا|

 لآ | ىإ
 للا 2011و ةلاقلا ضارتعالا لاو أ ,ىنبحاصتالف 6 دوعوملا قارفلاىلا م 00 نو دلك 3

 ركل“ جياع
 | تلال قارتلاةفاسأو دتقو :تقولا ا اذهوأ انقارف بيس ضارتعالا ا جا( اهنعانا تدراف ) رس

 بص هيلع عطتست ملام ليوأتب كئبنأس 9 لصالا ىلع ”ىرق
 ١ امأ 88 رهاظاا ثيح نم 1 هنوكلديلع ربصا|مطت_ستمل اف نطابلا ريخناب

 هرم ىلع قلطي نيكسملا نا ىلع ليادوهو جوا هي رعلاو نوال 0 ةناكف | مهعوج ر ىف مهن رط ناكو

 عا تناك اهناذ مهتنامزلوأ كلملا عفدنع مهزجمل نيكاسم اوعسلقو هفكي ملاذا ايش | نحال نا و

 ؛ دع تاذ اهلمح أ نا 3 اهمعانا تدراف 2 رمل نولمعم 6 مار هةنسجل ةوخا

 1 ركن. ىدنلح هععاوة لع 2 ناكو مهفاخ وأ مهمادق 3 كلم مهءارو ناكو 0

 لا قح نآكو ااححأ نم ه ايصغ ةنيفس لك د خأي 8 ىدزالاىدناجنب ةلونهليقو

 بلا ةدارا نال كاد مع ارو ناكو هلوقن ءابس .عانا تك راذ هلوق رخ 1 2نا

 دقو عاسنالا ىلع فراغلا الرو ناكو) بيع تاك
 مهفلخو وأ مهماما ( كلم

 وهو رضانا هنهللا معاق

 ةنيفس لكذخأي) ىدنلح
 ةئيفس لك دأب قا( اضع

 انضع ايفاثمالة لاف
 امصغا| فو نيىمالا عوج ناك ل بيسلا نالوأ ةيانا هلق ها انرخ نغ ٍ 2 ا /ا 2 تناكناو
 |. الدقن اليسع رخ لاب هبقعوامهاندأو نيئزإلا ىوقامل !ءهمر كالملاةنكسمو ا 00

 "| ”نينم ود هاونا ناكف مالغلااماو ف اهلع ىنعملاو ةحلاص ةنيفس لك 'ىرقو ْ 3 0 وف تاقن

 آ0 || 5 |. متلي هقوقس امهمخنل 6 ارفكو ناين طظامجاث شي نا امهقحرب | 0 نع اماما
 للريف هتلعب اممدعيوأ رفاك غاطو نانمؤم دحاو تيب ىف عمات رفكو هنايفط امهئاعاب : ل

 ٍْ | تلق ترتلا رع رحل
 1 7 5 ' 5 م 0 0 00 ا ع ع

 :واتب 8 كريخأ فوسىأ © كئبنأس # انني قرفملاوه رحالاذخأ كرتىلع | مدق اعاو ريخأتلا ه.دارملا

0 

 هل لوعقموأ ردصموهو

 دووم ناكف اهءلع بصغلا

 5تاعامىنمع ىتريخأ لاقورضخلا بوثيذخأ ىسوه نالبقو ' | ناكر( مالغلااماو) ةيانعلل

 اك لبق # رححلاىف نولمينيك اس تناكف ةنيقسلاامأ رضخلا لاقف ىف نا ا ناك ) نيك دلع

 لددفو اًينوستكيواهن ورح وي عأ رحلاىفنو امعي ةسجوىنمز ةسج ةوخا 55 أ نإ ائيشتك نيئمؤم هاونا

 هتيافكب هكلعام مق ملاذا ةنكسملا مسادنع لوزبال ايش كلع ناكناو نيكسملا ناىلع | ( افكر اناخلف امهنار

 5 اسم هامس ىلاتو هناحمس هتلانالنيكملا لاج نمدشأ ةجاحلاو رضلاىفريقفلا لاح 1 نيدلاولا ىعغينا 2

 1 2 بيع تاذ اهاعجأ ىأ * اهبعأنأ تدراف ف ةنيفسلا كلت نوكلع مما عه |١ امهدع انايفط نينمؤملا
 كا لوالاو هيلع مه رطيف مي ناكو رهفاخلبقو و مهمامأىأ# كله , ةءارو | هقوقعب امهتمعال ارفكو

 !ااهذخأيال ىتح اهتبعو اهتقرخف ةكاص ةنيفس لكىأ# ابصغ ةنيفسلكذخأي 9 | (ليوأت) كربخا(كنبناس)

 | هيلع عطتستملام)ريسفتب

 اما ) هيلعربصت ملام( اربص

 تناكف )اتقن ىلا( ةئيفسلا

 | (نحلاف نولمعي نيك انس

 ىورو ددب نب دده دعا : ناك لم وارفاك ناكو ىدزالا ىدتلخلا هعساناكو بصاغلا

 ةو هرب نولي اونوكي. ملو تصانلا كلما ناح مهلركذو ملا لا رداء رضخلا ١

 لح | اماوعفتناو اموددَصُأ اوزواحاذاذ اهسعل اهعدين أ ه2 يفاذاثادرأ

 اود: قود ةصلخاو انف ىأ < انيششف نينموم ءاونأ ناكف مالثلاامأو كَ
 ات أ «ايتح رن نا قط انك ءانمم ليقوةنم ىثاع اعنع 57 كاوا لو

 15 ا نأدل ا امهلمحنأ انيشخف هانءملبق 46 ارفكو نال امهفلكي ا 0 تى 0
 ! 1 | ناكو) امها ( اسعا نا

 دراف رث هتلقئذلا (مد اًءاااماو اب كلذلف ( اب صعةتقس لكذخأي كد لف : (كلم) , ؟ لاذ ( مهءارو

 هو هرغ و هنايغطب (ارفكو انايغط) امهفلكين اكد رام (امهةهرناانيش )ةي رقلا كلتءامظع نم( نينمؤمءاونا ناكف)

1 

002 



 ىرقلارش ليقو اماثل ةيرقلها اوناكمذاسل اهءلعلاقهفضءهلءحودأ زئادفيض (امه 3

 هيله را 1 دعو 57 1 كانا دير مة نقله أ ات اذا

 8- ةواامخ وفيض أوال مح

 افاد وفإإ# لاماذا ضرغلا نءرهسلا فاضلاقب ل ممل بيكرتلا لص أ وهلزن ا هفيضو

 مهلا اهلريمتسا ةفراشأل ةدارالا ت ريعتساف طقسا ىنادن 3 ضقش ناد

 ليقعىنب ءامدنع لدعيو 0 ءارب ا ردص مرلادبرب

 ناسحالاب م نامزل لمح لش 1

 نك ركل ارت حا ةظادنمو ريتك اذا تشل ١ افا

 هي هماقاؤ إف مال وطتةشنااذان 0 كلا تصاقنان و ةامهملاداصلابصاقش ناو ضقت نا يل

 افدض هيلز ا ١ هفاض لاش هقاضا١٠ نمامهوفنضيى

 5 رعد نأ

 ا ! ضقنلا نم لعفاو وأدن وهل 10112672727020 057 كلل قلل تك 2:35:70 1 تاق
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 نوكينأ زوحمو داو لون .!اعذلا معنم نالوقنم امهالكو فوذهلا دئاسلا ٠

 لمتنا ةعيرش بحاص هنوكو هوم ىف زانالو هلمف رامضاب ارد كببتال :

 هيلا لسرانمم لعا نوكينا نيس لوسرلا ناذ نىدلا باوداىف اطرش نأ يلام هديأ

 بدالاو عضاوتلا ةياق كلذ ىلاردتو اقتلطمال هعورفو نيدلا لو 0

 ضع مياعتب هيلع منيو هدشرينا هنم لأسو هلاعبات نوكينا نذاتساو هسفن لإ

 ىل_ع همم ربصلا ةعاطتسا هنعىفن * اربص ىعم عيطتستنا كنا لاق قف هيلع هللا

 فاكو## هلوشب هنع رذتعاو كلذ للعو مقتسيالو عصيالام ابن اكد يكألا نه ل

 اهرهاوظ روما نم ونام ل20 كناو ريصت تفكر ىأ كار 1 ملامىلع د
 هرب مل ىنعع هبطخم لنال 0 زيرع اريخو كربخ اه لطم مل اهنطاونو |!

 لع طع اما كا و # كيلعركتمريغكعم | رباصهللا ءاش نا ىند عسا

 نميشللاما ةئيشملاب دعولا قيلعتو دع ىلعوأ م داع ريغو ارياص ىدوعس ىأ ار

 فاخالف ةديدش داتعملا فال> ىلع ربصلاو 5 ةدهاشمناذ مالا ةيوعصب هل

 ىلاعتهللا ةئيشع ةعقاو دابعلا لاعفانا ىلع ليلد

 اماهلا نطابلالع ىأ © الع اندل نم هانلعو اندنع: نم يعن أو هل ءانينآ
 نا ىلع لدي تايآلا هذه رهاظ تلق ناف»إعلا نفأ كرد رضخلا نكي

 تاقهدع»م بدأتلاو هل عضاوتلا رهظي ىسوم 0 ىسوم نم انأش ىلعأ ناكإ
 اوهفالسارسا بنس ناك مهديغنموأ ليلا را نهم أ نوكينأ اما '

 لوعفمو ىنث

 ازانعا

 ناكناو هاا ىلعأوأ ابي نم ” كنا ةمالا كح نوكأ ىسوخلا

 ىأ نيملاعلا 3: مكتلضف أو لسارسا ىببل ىلاعت هللا لاق دسقف لخا
 0 كءينأ و :كيفتاإلا ت22 ءانم 6 كءرتأ له ىسوههإلاق لف مكتامز ىلإ

 رضخلالاق رابخالا ضءبىفو هيىدشرتالع لبقو اباوصىأ هيادشر تاع امم ن نإ“
 ذئنيخل اذ ىنمعأ هللانا ىسوهد/لاقف الغش لمشارسا قبو العهراوتلاب كا ى

 ىربملا لع هلال كلذلاق اعاو ادب بص ىيم عيطتستنإ كنا ىسومل رضخلا لا
 لاقف ربصلا كرت ىف هرذع نيب مث تاركتملا عم ريصلا ءايبنالل زوحتالو ةركتم ار

 ل 006 0 ا 0 اع ىأ ةايحل كل 3 00 ريصت 1

 تو

 عيال وان ص 0 034 6 العاند] نمءانلعو مار وا رم 5 نا ةجرألا

 فدل 0 .ةلايرام حالا تعا (العان رإ نممانلع ورام نا + لوطوأ م ءااوأتودلا وىجولا ىعه(ان دنع نم دج 5

 ا نعت نأ ىلع كعتأ 1 | هزوس م له ىسوم هل لاق ع الع 0-0 ماهلالا قيرطب دعإلا

 70 اع

 ادنشر قد ىهيدشرا

 لمملاكناتما امهوورعوبأ
 هنا لعل يلد ديقو لحلاو

 لل ةارتر نأ دحال ضال
 اج 3 ناكناو رعلا

 زعأ وه نمل عضا وش 1

 م نل كنالاق ( ئه

 صفح ءانلا فب و ( ىم

 ةروسلا دع ى ككام اذكو

 راكنالا نع ىأ (اريص)

 ريصت فيكو ) لاؤسلاو

 زي (اريخدب طحت ملام ىلع
 همم ربصلا ةعاطتسا ىف

 للعو ديكأتلا هجو ىلع
 1 1 كوع هتاخد
 لحرلاو ري انماه رهاظ ىف
 جر الن 1 كلامال حاصلا

 اذا 20 كلذ ىأز ذا

 نا ىندمعس لاق) ابين ناك
 ن.رباصلا نم (ارباص هللا ءاش

 ضارتعالاو راكتالا نع

 َّق ) اسماك ىدعاالو )

 ىلع فطع بصانلا لحم

 ارباص ىف دوس ىا ارباص

 لع ف طءوهو متهاءريغو
 هللحمالو ىندجمس
 نمةجرءانيبأ )رضا ىنعي

 هن وش(ان دنع

 ع ) اع اندل نممانطعو 7

 له ىسومهللاق) 0 اوكل ا

 رضخاي كبحصأ )ز كمبنأ
 (ادش رتلعام نإ «ت نأ ًألع)

 ىسوماي(لاق) ىدهواباوص

 0 الع) ىسوماي ( ريصت 1 )رضا لاقرص | ىسوم لادن 18 سلع رسولا

 سا ال ) | كل ىصعأ الو) كنه ئرأ امىلع (ارباصهللاءاشنا) ضخ اي(ىندجملاق) انام( اربخ له هبات



 مخإف (هيناسنأامو) لاقف
0 00 
 نأ ) باقلاب رطاوذلا ءاقلاب

 ىف ءاهلا نم لد مر

 ناننأ امو أ هدئاست |

 ا 1 ال ١ 3 ءءء

 نم ءارعاع سدقلا بانج دخناو) ناطشلاالا هركذ

 00 ) اج رحل قهليبس

 راس ثدح ىلا كك ا

 ) غبن انك ام كلذ لاق )

 هقفاو كم ءالاب و بلطن

 ىف ىندمو ىلعو ورعوبأ
 امهف ءاي ريغب و لصولا
 نوما طن اءابثا امهريغ

 ءداعإ لا ةراكغا كلذ

 انكىذلا كلذ ىأ اليبس
 توخاباهذ نال بلطن

 رضصتش| ءاقل لع انك نك

 ىلع ادئراف ) مالسلا هيلع
 قيرطلاىف اعرف (امعرانآ

 ( اصصق ) هفآاح ىذلا

 ناعبت ىأ اصصق ناصّقب
 جاحزلا لاقاعايتا اههراثآ

 ادجوف)رثالا عابتا صصقلا

 رص ىأ ( داعم ادنع
 انكار نويت اذكار

 الا)هيشغشامو(هيناسناامو)

 كل (هرك ذا نا ناطيشلا

 ىف) هقبرط (هليبسدختاو)
 ىسوم (لاق)اب (ابجحرمملا
 باطن ( غيئانكام كلذ)

 رضحلاا ىلع هللا نمانا ةلالد
 (امهراثآ ىلع)اءحر(ادتراف)

 ناصقب (اصصق) امهفلخ
 ع كانه(ادجوف)امهرثا

 (اندايعنمادبع )ةرحصلا

 اح هاتفاو ىسوملو ابرس توعأل ناكر بخلاىف ىورو اكلاسم '
 ؟لاق# لجو نعداوت # هضعب لكأ امدعب ايح راصمث ارهد هنم لكؤي توحنم |

 )1 16 ما عددا م هيمي ١١١ لس

 ارش 0 و راصيتسالاىف 0 سن هلملو اهبهماته] لق اهفلأو |

 ف اعضح ن ناطشلا نايا ةرهابلا دا ةدهاشم

 0 0| ليدس ىفوت 50 1 لففلا لقا لاحلا كيت نم ابعت

 رواطملا ةراماهنال بلطن < غبن انكام 8 توما ما ىأ 5 كلذلاق  ابجع
 هصقناصقن 6 اصصق # هيف آاح ىذلاقيرطااىف اعجرف«امهراث 1 ىلع ادت ران

 ماندابعزم ادبع ادجوف ولف ةرصشلا انا ىتح نيصتقموأ اعابنا امهراثآ ناعبتي ىأ
 : سايلا ىلقو عسيلا ليقو ناكلم نبايلب هعساو رضخلا هنا ىلع روهلاو

 هد لاق 0 ريا نه ىتح امهموباثكف هدبخم ن ذأ ىسنف هريخف ىسوم
 أ ناطيشلاالا همناسنأ |

 د هلعف نم سه ىلا ناطشلا سواسوب ناسنالا بلق لغش نايسنلا نم داركا]ف أ

 هلا فهابس ذختاو وف ىلاعت هللا لبقن مالا مصينال كلذزال ركفلاداضي ىذلا نايسنلا

 | تل آلا توحلارعأ كلركذأ نأ ىناسنأ امو ىأ ؟.ركدأن

 ف هلبس ذدألاف رحجلاىف توحلا عقو ىنعي نون نب عشوب لوقنم اذه لبق © ابحت

 آغا ىش ىأ لتو

 اجر ىأ « اصصق امهراث 5 ىلعادتراف ف بلطن 6 غبن انك أم كلذ ف ىسوم ىنعي
 الملا نم كلم ناك لش 3 ان داع نم ادع ادحوفإإ# هن اعش 2و هنم آاح ىذلان زاصق

|| 5 1 
 ل اورضل اهنا حراوتا ىف ءاحو اح هيلع هللا ىلصودللا 00 1 ىذلا ميا و أ

 اءانسأ نم ناك لمقو ل كارا ىبند ناك ليقس اعل علا ول أ | هتنكو ناكلم ني الب ْ

 ١ . ةورف ىلع ساج هلال هد ىمس هل بقل رضخااوايندلاوك 5رتاو اودهزب نيدل ذلا

 ظكلا ىمس اعا (سو هيلع هللا ىل اصهللال وسر لاق لاق ةريره ىلأن ء ا( خل ترضخاف

 ةعمتجت تامنةعطق ةورفلا ءارضخهتحن ز زاهم ىه اذاف ءاضِس# ءورذ لع سلح هل هلالارضخ

 ىار ىسوم نا اورو هلوحام ا اذا ناك هبال ارضحل ىعت لدقو ةساي

 اللوم انأ لاق مالسلا كضرأب 3 رتل لاَتؤ ةيلع اإسف بو ى 6-22 ا

 واو هلوقو هبوثب لطم ىأ بودي ىهسو قبمو اهنشد تلعااتعا ىلإ عمل اعل كتينأ

 ف ةيقل هنأ قىؤرو ل اب نيأنم انه مالسلا كضراب



0 

7) 

- ١ 
 ا اع ان *
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 هدرتوأ ىده ىلعهلدنة ل بيصينا ىسعدلعى لا سانلا اع ىفتب ىذلا لاق لعا كدابع فو

 ىلعلاق هيلطانءا لاق رم 1| كنم جءا لاق هيلع ىنالداف ىنهلعا كدابع ىف ناكنالاقف ىدر 8

 لاقف كلانهوهفهتدقف ثيعف لتكمىفابوح ذخأ:لاقدبىل فيكلاق# ريل دنع لحام
 نيرخلا مع ىأ أ امهنيب 0 اغلي الق 0 نايشع ايهذف ىرب 1 توحلا تدقفاذا هات

1-0 
 نيرغلا مي ( امهنيب نو»

 3 ىور رحلاقدعوقوو هناي> نم ا هلركذ نا م اا فرءتلو 4 .

 لال ردم رحلاىؤفبثوو ئوشملاتوملابر ,ططاو دقر مالسلاةيلعالاو

 امودهصادقشامسن لءق وءاملافبثوو وش امف هيلع ءاملا ممتن ةامكا نيع نم عشار ًاضونا

 هش رطتوطإدخاف 3 ابرسرحصلا ىف هلييسد ا 0 ترا رفالا ىلع ةراما نما

 0 تودكاارع ءاملا ةيرح هللا ك نما لقو راهنلاب براسو هلوقن د اكس رذفلا ل

 :مانيقلدقل ف هءىدغتنام## انءادغ انثآ هاتفل لاق ف نيرحخلا عمج  ازواح لو

 ةراشالا مساب ديرقتلا هديؤيو هريغرفسف ىموم ىجي مليقو بصنلاوعوجلا هيل ١

 تيسن وأ هتدقف## توكلا تيسن ىناذإ# تيزلارهن نود ىتلا ةرْخكلا ى مليقو ىسوباقل

 ه6 اغلب اف و رد تاخدو تحاهو لتكملاف تبوح هدربو ءاملا حور

0 

 ةادوز

 نع ءاملا ب باجي لاقدنأ حسو هيلعمتلا لص هللا لوسر نع بعك نب ىلأ ىورو اكلشت

 اللاتين نيوز دقو ةرمس ا الار ,علا ن ايشس عال توا لعح سابع

 هليبسذاةرمحملا ىف طقسف ج رخ توا برططاوامان ةامهسُو ٌقراعصوةردكصلاىل !اارهتن

 ىسوم ظقيتساا ف قاطلا لدم هيلعراصف ءاملا ةيرح توا نع هللاكسمفاب رس رجلا

 3 1 واج الف ىلاعتو هناهسدإوقوهو دغلا نم اناك اذا ىتح اقلط اذه رنمزادبحاصوا

 ىأ # انءادغ انت[ هاتفل وو قنوت ىدب لإ نيرملا عمي وهو عضوملا كلذ ىنعي

 قوم لع كل هيا ةفللذإو ةدكم دات: ىأ هيايصن اذه انرفسئم انيقل دقل» ناحل ١

 عشو ىنعي «لق) هبلطيف عجربو توتا ركذت 8 روصلا ازواح امدعب مولا

 تيسن ىناف 88 دوعوملا عضوا كنناك ةرصص ىهو 4 ةرذصلا ىلا انيوأذا تيأ أرأ»

 كرديل ماقكلذ توحلان :رم ىأر نيح عشو نا كلذو ه هند و هكر ىأ 6 توما

 ( ع ا اهوا

 | مالا !اديلع ىموم ىسن «امهتودتايسنوأل لصولا ىمغ وأ عاستالا ىلعديلا فيضافرظ , :

 انهرحأ ىنت نأ( اكوح + فيكلاةاروس ) ا'سنا) 4 0
 بحاص ناكهنال عدو وهو

 تي_سن ىناف هليلد دازلا

 او مهل وقكوه وتوخملا

 كهعتم هاما اعاو مهداز

 ةكعس توما ناكل قدازلا

 ”ىطاش ىلعةلملالزنف ةحولم |

ْ 

 دا قلعت زوحنو لئيسلا نمو افنع لاحر , !ىو 9 ناي 1| لوءفملا ىلع هيصن وهيل قاما

 بصن (ابرس ) رعلاىلا 5 2

 ١ رهالا ىلادغلاو ةلمللاراسو هزواحالف دعوملا ز : واح ىّتح بم لقكابصتاذم

 أ دقر ىلا ةرضطصلا ىنمي « ةرطصلاىلا 9 انيواذأ قاهدامتيأرأةفانو ذاتيأرالاق ف

| 

 بحب موس (امي اذ | اوس وف اكرت ىأ « ٠.0 را نب ىأ « امين سوا 2
 لاق) كلذ نب مالو ؤ امهنال املا ناسنلا فاضأاعناو هيسن ىذلاودو نوننب عشوب عم توما ناكامنا ْ

 (ةروطصلا ىلا انو أذا تيأرأ ٠ هدم ل الدك هالا ها قيل ّ امموح ايسن هلوقنم دارملا ليقو امهرفسل

 : || كابرس ر هلا ىف هليبس ا توحلا ىأ هيذذتاذ 9 بواطملل لوصولا لع ةصوصخلا ةلاحل

 حس م

 الف ىسوممانو ةايحلانيع
 ءاملا حور ةكمسلا باصا

 تءقوو تشاع هدريو

 (رعلا ىف هليبس ختان ) ءاملا ىف
 ربلانم هلاقرط ذختاىأ

 هيف برس ىأ ردصملا ىلع
 هررتتساو هيف لخد ىنعيابرس |

 نيرملا عي (ازواج الف)
 هتلاءاشام اراسدقو الز مث

 انآ هاتفا )قوم (ناق) |١
 أنار فس نم انمقادقل انءادع

 ىلاف ( دعوملا ع

 دتعا مل قى ردا ترك ا ا

 3 2 2 نب لقرضخلب واذ توحلارا عوكل سم لدن يم وكراصقتوملاكأل
 نيرحملا نيب (امهنيب محا غابالف)

 امهتوحربخ (امبموحايسن )
 ىف ) هقيرط (هلبسن خا )
 (ازواحالف)اسباي(ابرسرمملا

 ( هاتفل لاق ) ةرحعكلا نم

 ( انءادغ انثآ ) هدرحاشل

 نمانيقل دقل)انءادغانطعأ |

 ةقشم دا اذهان رفس

 (تيأرأ) عشوب ( لاق )
 انيهتلا 8 اذا)ىسودإب 2



 مالكلاو لاخلاةلالدإ ربما فذحدقولازأال (حربأال ١
 ع

 لإ م نا <آا)

 "1111 | 1و رقس لاح تناك انالق ىلوالاامأ هلع
 اوهو نب رحل مح غابأ تح 1 رب أالىمملا ل نا ا ورضمةباغ(نب رح عج غلب اىت>)

 راطلل |ءاقل ئدوم هفدعو ءذلا
 ىي

 0 ع 8 +! "2

 رصح لصياعي | هنأ ارصح

 (ابقح ىضمأوأ / هلو>ام

 لبق البوط انامز ريسأوأ

 رهظاملهناىورةنس نونا
 1 !ءمذ السل اهم 0 م

 اررحلو لا رسسا تعم
 د لابطقا كذلددما
 لاقكلا بحأ كدابعىأ
 ىقاسشالو ىركاش ىذلا
 كدايع ىافلاق

 عبتبالو قحاب ىضقيىذلا
 كدابع ىاف لات ىوهلا
 مع ىئدنإ ىذلا لاق عا
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 - 53 .٠

 لاق ىضقا

 تا

 و ىده ىلع هلدتدلك

 ىف ناك نا لاقف ىدرنع
 ىم ع وهنم كدانع

 كنم ملألاق هيلع ىنادك

 لاق هبلطا نأ لاق رضخلا
 ةرعكلادنع لحاسلا 7

 لاك هن ىل كفك تراب

 كف لك قاروح ذخأت

 لات كانه وهف هندقؤ

 توللا تدقف اذا ءاتفل

 نامشع اهذف قريبا

 005 رس دقو
 الفرلاىف عقوو توحلا
 ىسوم باطءادغلا تةوءاح

 هعوقوب ءاتفءريخاذتوملا

 اذاذ ةرككلا ايناذ رححلا ىف

 طف هيون ىو لح
 ىلاو لاقف ىسوم ةهياع

 0 ىلغانأ ىسومهأي لاعفهسفنهف رع ماأس اك راب

 1 | ور (انح ىدعأوأ )مورلاو سافر حلاملا وبذءا!(نير لا مج غلبأ ا! .ةءالازأ الحر 0

 دنا جرب ااا دالك هناا لور لاو ارض هيلع عل لح ليوأت كئيناس كنيو

806 

 مورلاو سرافرح قت ةةلموهو هه ١ سما اءزحلا ا يي

 7 7 وعر ءودلاح 2[ ارا ا فدحت ريسأ لاز الى

 ربي هاصانوكينا زو وهيلعةباغ ذىعدتس اهنا ثدح نمو نيرحلا مم

 أ 1 0 ومات ل

41 

 2 اىح 0

 باقتاف هماقمديلا فاضملا مقاو فاضملا فذ ف ربل وه غاب ىتحن ا ىلع خابا ىتحىريسم
 راذاالو بلطااو ريسلانمديلع انااع لوزاال ىنمع حرئاال نوكيناو لءفااوريمتلا

 ِظ آل !ءاقادعو قرشا الياممورلاو سراف ىرح ىتتلمني رملا عمو ريكا ىعدتسالاف

 رعاظلا !عرح ناك ىمو٠ناذ مالسلاو : 0 ةفلار ىسوم نارلا لقودبف

 0 لغم ذوذشلا ىلعمملا رسكب عم ”ىرقوهنطابلا لع رحب ناكرضخلاو

 ةموأعمجلا غولباماعقب ىتح ىنمملاواليوط انامز ريساو أ "0 ىضاوأوم عاطملاو
 ا ل دو رهدلا بةملاو عملا تاوذدعمن ةساانامز ىضماناالا غلبا ىتحوأ بقحلا

 3 دو طدقلا د كالهدعب 0 طح مالاسلا هيلع ىبوم نأ ىور نوعيس لقو ةهئاس

 ا همدقم ىلع ناكو نر ع ب 0 را عل وهورضملا

 َك | حا كدابع ىأ 2 ماسلا ةيلع ىسوهنا لدقو ىسوه ماياىلا قبو ربك الا

 1 قلاب ىذش ىذلا لاق ىضقا كدابع ىانلاقىناش الو ىنركذي ىذلا لاق

 1 ناكف ريح نب دعس لاق امهرابخأ نم انيلع صّق ىتح ريصءنا تددول ىموه

 ةاتلاامأو أ رب ناكو ايصغةحلاص ةنفس لكدخأي كلم مهمامأ ناكو ارش ساسيع

 | للص هتلالوسر لاق لاقّتكن. ىبأ نع ةياورىفو نينمؤم هاوبأ ناكو ارفاك ناكف

 ارو نويعلا تضافاذا تح اموي سانلار "ذ مالسلا هيلع ىسوم ماق سو هيلع

 اق كنع رعأد دك حو :الاىف لع كالو رز ئأ لاقت لحر كو ل0 لو تواقلا

 5 الد وهن أو ترىأ لاق ىلب لاَقف ىلاعت هللا ىلا ع #لادرب ملذا هيلع هللابتمفال

 2 هناناملام انو>دوزت ةياورىؤو ح حور اد : مغني د ثدحاتمم اتم انوح ذة لاق نر ملا

 ع2 اعامنم بيصيالةايحلااهل لاق نيع هرغصلا لصأ فو ا ىنداز توما دقش
 '00 ل حدف لتكملاوه-:لدناو كرت علا كلت ءامزم توا باصاق ىحالا

 2 » ريسأ لازأالىأ © حربأال 9 ىلاعتو هناحعس هلوق 6 ريسفتلا ىلا انلعحرو

 تلار ها لبقو ةعط لقو قرسشملا ليام مورلاو سراف 0 لبق 4 اذ ردا عج

 هدام عم - ادباز اور لتكملا ىف ةحلام
 0 كات

5 
 هأاظ يحالا اش تصتال املا نبع 0 نيع اهدنعو نير معلا تت 2 لا

 ةكمسلا ) | ًادلعأال يرادكلع رع لع تالا نا ماغتال هنا دمع



| 

 ىو اي.طخ ماق مالسلاهيلع ىسومن لوش مت هللا ىلسهللال وسر عمم هنأ بعك ن١

 هياوعس للا ىح وأن ا درب مذا هيلع هللا تتعت 11 لاف :رعأ سا ركسف لئارلا

 لاق ه.ىل فيكف برأي ىموم لاق كنم معأوم نير 0 ادبعىلنا هيلا ىلاعتو

 امانتق اه لج هإ سس مسي قر اعطو ةر عصلإ ا 0 ع وب هاتف ةوم قاطناو َى ةلطناو

 وا هربخت نا ةهيحاص ىس 1 ل ةرت ل الث قاطلا لثم هيلع راضف ءاملاةيرح تومان هللا

 هك انا طيقلاالا هتئاسن أ امو توكل تيسن قاف .ةرغكلا لا ان .واذاتيأرأ ر أ هاتف

 1 ىف! لل ةينفسلاااكر الف لوئريذب مهوامك رضالا 0 مهولامح نأ, مهوملكف ةنيفع

 هو 8 ىسو» 0 ةف مودقااب ةئيقسلا حاولأن ماح ول ملقدق رضخاوالا 00

 ل كنا لقأ ملأ | ع تح دل هلحأ قرد اهترخ هي تدع لو

 / لشمالا هللا !عنم كس طلعو ىلع صقنام رضخلا لاف ةرقن رحملاىف رقنف ةنيفسل كك

 ' لحاسلالغ ن 1 شع امهامتيبف ةنيفسلا نم اح 2 اذه نمروفصعلا اذه صقل

 ١ هللاقف هلتقف هدس هعمل او ه دار رمخا كا نالغا أمم بعلي امالغ رضكلا رصبأذ

 ىمه عيطتستن!كنا كللقأ لأ لاقاركت أيش تئحدقل سفنريغب ةيكز اسفن تلفأ ىدو
 نم تغلبدق ىنبحاصت الفاعدعب ”ىثنع كتلأاس نالاق ىلوالانمذشأ هدهولال 10

 1 كلذاودعبكو همددلا ناكمناف مالسلاو ةالصلا مهيلع فدسوب نب مئارفانب نوننيعشوب

 ١ ىبأ اندخ هتلاودق تدك ساغن لاق لمارساآى ىدوهوع سبل رشا 7 |

 ! لتكمى هلع 2 او كح انو ونا ترد ![ت دامك ل2 هلمحاو انو> كدمدتت

 | كسم ا وابرسرعلا ىف هلي دا رعلا ىف طقش هثم رشف لكملاف تول براططماذ

 ا ا مقل دقل ا ادعاننا ماتفل ىسود لاق علا نم اناك اذا ىد انمي او امهموب ةيقاقلطناو

 ( هل لاقف هي نلاءرعأ ىذلا ناكملازواح ىتح بصنلا ىموهدحنملو لاقابصناذه انر فسم

 ١ كلذ ىمو» لاقف ابجع هاتفاو ىسولو ابرس توعلل ناكفلاق ابيرحلا ىف هلبسذختاو

 ا اذاذ ةرصلا ىلاامهتنا ىتحن امهران آ اصف اعحرلاق اصصق امه رانا عادا راف قناتك

 | انأ لاقف ماللا كضر 000 ل لجر

 ا د ! كنالاق ادذرتالعام ىنلمتكتينأ من لاق لب مارسسا جب ىسوم لاق ىسوم

 ا هلعأال هتلادكمل ع هللااغ نذ لعىلع تنأو هلعتال هىنلع هللالعن « لع ىلعفلا ىسوماياربص

 ا ىنتعبتا ناذ رضخلا هلا ارد ا الوازب اص هللاءاشنز ا ندم قيود لاقت

 2 ترفرحلا لحاس ىلع ناشعاقلطناف ارك ذ هنمكإ ثدحلأ يح “ىشنع ىلأل

 1 هللال وسر لاقارسسع قس ىئقهرلالو تيسناع ىندخاو ال لاقاربص ىم

 ا فرحمىل ع مقوف روذصع ءاحو لاق انا.سن ىسوم ند ىلوالا تا هللا

 | ادحوف امهوفيضينأ اوباف اذ اهنطتللا ةيرق لعأاينأ اذا ىَخ اقلطنان ردع ا
 ا مود ىسوم لاو دماقاف اذكه هدم رضخلا لاَقِف هاا ىأ صضقط نأدنرب ارادح

 1 | ىنيب قارفاذه لاق ارجأ هيلع تذذنال تئشول انوفيضي ملو انومعطي مف مهاني



 | مهللجا اويسكاع مهذخاؤ 901 رلاب 0 رلا 00 ين شاكيرا

 | الاذادلا لأوواجئاذالأو لق 0 0-0 - ًايلمالو 0 0 رعششع ن ها 2 اقل م ( ال هنودنم اودع

 - 0 | (ىضراد ا
 أ | هللا صلوا باوجوءاز >حتف رعاك اذاو تومعسنالو نوهتشاال هثالاديلقتالو ةمقه | 5 /

 0 كد مالسأ ىلع ل مو هيلع هللا ىلص 00 لم وعداال ىلامهلوق ربدقن ىلع يسوهيلع 0

 ول 8 ةجرلاب فودوملا ه ةحرلاوذ # ةرفغملا غييابلا ه روفغلا كب دو 00

 | مهطارفاعم ؛ شار 958 لاهمأاي كلذىلع دايستسا ١ باذعلا م ه4 لد 7 مهددا ّى

 2 ايقلامونوأ 3 مووهو © 3 دعوم مهل 5 0 - وديلع ا "ا 5: اودعوف

 ' كلتو هلا ًاكلاذادملا لأوواجتاذا لأولاقب 7 هي الئوم هنودنم اودحنل

 ريض لومفموا # مهانكلها له هرم 0 ادتمكلتو 0 وداعىرق ردى عل 0 ىر ملأ

 ا 1 رائضلا 008 امهدحاىف فاضم ريد نم ديالودتفص ىرقلاو هبرسفم

 4 يكذلعال ادعو مكن يل انامح وي ىصاعملا عاوناو ءارملاو بيذكتااب شيرقك اول ظ

 3 اذا زيخ أت او ا م اوريشع هن 1 نومدقتسالو ةعاسدتعا ل رورتاتسأل أنم ولعماتقو

 ا 'لعالج ماللا رس 9 صقفخحو مهكالهل ىأ ملا مانع كل ركبوبا أ راو منع 7

 هاتفل 0 كذاب ردقم ِ ىعموم لاتذاو ولف ضرححا و ع ا رداصم نم دشام

- 
. 

 ةالكالا نالةفص

 ا 0 52
 وأ ( مءانكلعأ) ريدناو

 رامتاي بصأ ىرقلا كلت

 ريسفتلاة طي رش لعانكلهأ
 3 هل باع أ كلتو ىنعملاو

 موق دارملاو مهانكلهأ
 )2 ولظل 95

 انلعحو) 8-5 له ًأرظ لثم

 انيرضو (ادعوم مهكلومل
 امواعم. انو مك الحال

 اننرمغ يهنع نورخ اال

 ك]هملاوردب مونةكم لهال

 ملا خو هتقوو كالهال

 صفح ماللا يسكحو

 50000 ءأامهعفيو
 مو الها 3 ميكا اله

 ردصضم 31 تِقو دعوملاو

 لاق ) ذارك ذاو ( ذاو )

 ع وه ) هاتفل ىسوم

 ناك هنالءاتف ل قاعاو نون نءا
 ملااهنماخايودعبت ومدخل

 راع( زودنا كرو
5 

 (اوبك اع ,ممدخاؤيوأ)
 (باذعلا مهل لمعل ) ركرمشب

 ل مهب لب , زاسدلا 5

 اود 0 يك الهال اأ

 هللا نت اذع٠ ند ( هل ودند

 2 (ئ رقلا كلت و)ا 2م (الئوم)

 ار 0 رددست رك د مثالج ادع 0 لهل (ميكلهملانامج ولا ورفكنيح (اولظامل يهانككلهأ)ةيضاملاىرقلا ل اهأ

 ءأو كتم ىلدبعأ دبع ضرالا ىف ىلن ا ىس ومايهللا لاقف ىنم كك 1ضرالا قرسل ناد اقىف عقو ىم وهن ناكو رضخلا عم

 احلا نبع اًهدنعةرك قلتىت> رحلا ىطاش لع ضهاوامااماكمم ذخ هإهللا لاقفهملع ىناد براي ىسوملاقف ضخلا

 راكو نون نب مشو هدرحا-كلا ) هاتفا ىسوملاقذأو )هللا لاقتف رضخلا قلت هم : ةكهسلا يحن ى اهنمةكعسلا ىلع

 1 همدو هعيش. ناكهنالءاتف ىمساعاو لبئارساىّتفارشأ

 0 للا ىأ ه6 روفغلا كبرو # نوتماونال ما يف هللاإع ماوق ]ق اذقو

 ةامي ىأ 4 مهذ- خاورول 9» ةجسرلاي فرصوملائأ © ةجرلاوذ 8 ةرفنملا
 ' ايندلاف ىأ « باذعلا مهل لعل © بونذلانم 1 اورسكااع 8 رافقكلا

 الم ى أد الثوم هنود نم اودي نا #8 با_سحلاو ثعبلا ىندي «# ضد ءوم مال | 0

 مانكلمأ مهريعو طول موق دوو دانو حونموق ىرق ىنب 6 ىرقلا كلت 4

 .هتاهس هلوق م ا ل انوا يل

 يلا هذهىف در ىسوم نا ىلع ءالعلارثك أ تايآآلا# هاتفل ىسوم لاقذاو 0

 كلامو ةرهاظلا تازجملا بحناص نوقع نت ىوالطبسنم نارعنت ىسوموه
 | اشدق ناكو بوقعءن فسوب دالوأ نم اسمن ىموم هنارابحالا باكنءو ةاروتلا

 ْ الكف رك ذيل ىلاعتو ناس هتلانا نا عمأ لوالا لوقلاو نار 0 نوم لق
 | هيلا فارصنالا بوب مسالا اذه قا الطاف ةاروتلا بحاص هندار 1| دوم د !|

 5 000 1201 ليزو امهنيب 'زاشمالا بح وت ةفصب:هشرعت بحولرخآ اصخغشدارأولو

 ْ نوننب عشوب هنا حمال اذ ءاتقامأو ةاروتلا بحاص نارعنب ىسوم هتاانلع ةفصب هزبع
 0 ا 0 هدهعملوو ىموه بحاصوهو فسوب :نيمئار انا

 تن لقيلو ىتمأو ىدبع ؟دحأ لقال دو هءاع هللا ىص هلوق ل لادن هدنعىنعي هاتقدنأ |

 وموءنا ,عزب ىلاكيلا لفوتنا سابعنبال تاقلاق ليربجنب ديعسنع ( قال ىناتفو 0



0 
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 ايلبقوالبةوالبةوالبقوةلباقمدتقل لاق ةفاضياوهو نيت ”ىرقو عاون ا نع ل ةمحوأ

 ©« نيرذنمو نيرشيمالانيلسرملا لسرت امو 8# ياذءل أ واريمشلا نملاحلا ىلعهياصتْلاو
 روهظ دعب تايآلا حارتقاب * لطابلاب اورفك نيذلا 6 نيرفاكلا ونينمؤأ ل

 اوايزيل ه6 هباوضحديا ف ادنمت اهوحنو فهكلا باصا ةصقنع لاؤسلاو تازخت 3

 مهلوق كلذو اهقالزا وهو مدقلا ضاحدانم هولطبسوهرقمنع هي قلا إب لادا 1
 ا اوذذتاو #8 كلذ وو ةكئالم لزنال هللاءاثواو انلثم رسثبالا متئاام لسرللا !

 « هءرتايآب رك ذ نم م رظان مو #8 نريدقتلا ىلع هءأز سا

 اس ذااودتهين عنان ا ىدلا ع فا مهخالا :نأو وول هعاقسا ع مودال مهمتك 4 رقو مهنا

 لداحيو و ىصع نمل باقعلاب « نرذنمو ف ةعاطلا ىلع اول ىأ © نب رشيمالاا

 انلمجاناوت لبق نم ىداعملان لعام ىأ ادب تمدقام ىسنو الام نم و 0 هكرواهتع ١
 # ارقومم اذآىفو ف هومهشالئادبر ب6 هوهقشن ا 9 ىأ 6 ةنك أ مسولقىلعا

 اديأاذا ( اون :موا ناف (اودتع نا

 ' ءازهتسا# اًوزه# باعلان مهءاورذناىذلاووأ مهر انناو«اورثتامول ل

 ١ رفكلانم هاد, تمدقام ىسنو فا رك دتي مواهب دتإف هك« اهنع ضعاف 98 نأ لاب

 ا مأ مما ا لعتو# ةنك أ ,مولق للعانلعحانا# امهت فاعقر 2 . لو ىداعملاو

 1 ىو و ينعم 1 رداوريمكلاريك ديو مه وهقش ن *اذها رك# ءوهقش نا 9 سواق ىلع 0 5

 ' نياس ل امو ف ىلا انتو هناعسوإ وق دع اي 0 دل اةللان م انايع أ سابع ناالاق

 ١ رشبالا متنأام لسرللمهاوقو الوسر ارسشب هللا ثءبأ مواقد ه# لطابلاب اورفكا نيذلا
 أ ىايآ اودختاو © هولب زو قالاهب ف اولطب لىان« اوضحت د كا لكواث :

 ١ هلوق 6# ءازمسا ن ذا رقلا وعول آر دن أام اود ىنعي رامشا هيف # اوز ماورد 1

 | ىلوت ىأ # اهنع ضرعأف هير ,تايإب آل ظعوىأ 0 م نأ نمو © لجو نع 1

 | # ادبأ 1 نافل نيدلاىأ 4 ىدهلاىلا 5-5 4 مهعدتناوإل امعسوالقلوا

 وه (لطابلاب اورفك نيذلا لداجمو ) هلوقب_+تأتسيو هيلع فقوي ( نيرذنءونيرشيمالانيلسرملا لسرئام
 ةوبنلا لاد+اباولطمو اوليزنا ( قحلاه اوضح دمل ) كلذو< وةكتالم لازنال هتباءاشواو انلثمرسثبالا متأام لسرلا ا

 ةيردصموأ باملانم هو رذنأامو ىأ فود ةاصلا نم عجارلاو ةلوص ومع( اورد ام أ ةلا(ىاآاوذخت
 ةزمهلاو ءازلا مضب و صفح أواو :نءهلا لادبابو : عمت و ا نك سا 0 0 م)رهراذناو

 ني>رك ذتإف(اهنع ض سعان)وهةش ناهلوةىفاركذم اريلا ريمضلا مع -ركلذاونآ نقلا[ تاي 0 رظأنمو) 2

 داش ءآاو ر 2ك نممادب / فيلا تم دكا ةبقاد < ١-1 ١17 ) 1 و) ربدت مور ا

 قراطانالو اق ركفتمريغ

 امهلدءال نسملاو لاننا

 مهضا ىعا للاع م از> نم

 عوبطم ماب مهايسسأو

 نا 0 هاوش مواقف ىلع |

 ( ةنكأ مسواق ىلع انلءج

 وهو 0 عج ةيطغأ
 ىفو هوهقش نا ) ءاطغلا

 نع القت ( ارقو مهئاذآ

 كاع مهحو قحلا عا_عسا

 ١ طا ىلع اج كارلا

 داي (مهعدتناو) هانعمو

 ناعالا ىلا (ىدهلا لا)

 نوكيالف ( اودتم نلف)

 (اذا) ةتبلا ءادتها مهنم

 ءامدنا ىلع ل دف باو> وءازح

 كورلا ةدعدل مادتها

 نأباماولء> مها ىلع

 اره لوو و تبسن وكي ١

 دلا لغو .هلاقتنا ىف اببس

 ريدَق ىلعلوسراباوج ]|
 ل (ادنأ) اذا اودتسن ؛لُق 7 للا ا ليقف 00 رح هوعد ًاالملامدلوق

 عكا نا ذلا ( مداخن (لداكو) ع اكلزات 16 نء(نر :دنمو) نين م وهل 5 ىلا (نرصبسانيلسرلا ل١ 3

 (اورذن ااقو) لسروىاتك (ىنا هَ د قلا) لطايلاب(ه)اواطما( اوضحديا ) كرشلاب( لطابلاب) لس ,

 اهنع ف رصف ( امنع ص ىعاؤ هد كد راب ا رظأدحا سيل (رظأن موز“ [ زهتس ساوةير ع (اوز هز باذعلا ن )َ

 اوهقشال كل قنا اكل (ةن 1 ايو ىلعأت ا )بولا مهاد تاعام ركذش هارت( اد, تمدقامىسنو)اما 7 .

 د.حوتلا ىلا( ىدهلاىلا ) دمماب ( مهعدت ناو ) ىدهلاو قدك اويعنال علاعص ( ارقومباذآ ىفو ) ىدهلاو قل



 قى قبو

  متهجرعقىف منال ديعبادمأ مهند انلوحو ى 0 كانعم 0 ىلا قيوماو ىسعو 0 ع وةكتالماو و 5 د هم 5 نول

 ىلاهوءقاوهر عالاو و (او :ظور ؟اذل نوه

 اناكوزدملا ن و> ات( لثم لكنم ع 5 رح اتاانارتلا شع ماك 3 ذه تارسنتاو الد

 غارو)نانخ ١ ىلعأف

 5 اعل در ا 5ك

 0 قااءاشالازتكا

 دعب 0 هذنالدملا

 ١ لطاناةارا م”وةموصخ دحاو

 دك ا ناسالا لد

 عنمامو) ئىش لكل دج نم
 مهءاجذا اونم وي أس انلا
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 وهو هيب ىأ ( ىدهلا
 | 0 ا

 ةيناثلاو بص 0

 | فود فاضءاهامتو عفر

 ناعالا سانلاعنهاموهرب دقن

 نأ راظاألا .افغتسالاو
 0 00 ا مهينأت

 مهمأي نا راظتناوأ كالهالا
00 0 
 اعاونأ 8 ىقوك (البق )

 5 نوثاياا لبق 0

 مه مانجو راثلافاداو

 امندلا ىف دولاو لصولا نه
 ةرخ الاف اكلهم اًشوع

 اونقن ًاواواعن ؟(اونلظف 0

 اهولخا 9 ١) ره وعتاو 'مأ)

 اهعاودج ملو:) ران ما ١ ىتعلإ

 ا( انو ما و )ان رههأ( اق 3
 نب انا مانأو لاصتتسالا باذع وهواونمؤر لنا نب والا كالهاىفانتنس 0 | رك و)ايرهم (افرض
 (سانللن 1 رقلاا ده )ذي

 لاق رث نكن( 0 تستند! ناكو )او :مؤضاو ١ م 5 دعوا دعولا نم د25 ل 1 لدم لكم ) ةكملهال

 5 ةا ا (سانلا عنمامو)ناسنالا آرام لاقو لطابلا ىف(الدح ”ىشرثك أ) ىحم اف اخ
 انماوبوتب ( ممر اورفغتسيو) نآرقلاب مالسلاهيلعد( ىدهلا_هءاحذا) نآ رقلاو مالسلاهيلعدم < (اونمؤينا )

 - رديمويةنياعم(البق) ف يسلاب(باذعلا ,ه.تأروأ) مهك الب نيلوالا باذع( نيلوالاةنس ميتأت نأالا )ناعالاهملا

 وأ كاما ا اقوبو

 ا نوكرسشملا(ن 33 ,ىلا ى

 ا دما ناكم وهو ماهجةيدوأ نمايداو مهتيابلتك) عأ دعو اردص

 7 راناان ء(اهنءاودجي ملوزاهف 9نوع ءةأو اه وطا

 و ناكم مسا افاتكضعبالو افلككاح نوكيالا هنعهللا ىخ ررع لوقك كالهاجتدش نص 1

 ةلا موباك الهايندلا ىف مهلصاوت انج و ىا لدول نيبلا ليقو كالهذا ابو قبوب قب ونم
 مف نوءقاو اهوطااخع هاهوءقاوم مهنا إف اونشبان 4 اون رانلانومرحلا ىأرو#

 دهىف انفرص دقلو 9 هلا نوفرصن. اناكموأ انارصنا # اذرصم اهنع اودحبملو

 «”ىثك ن راسنالا ناكوؤإل هيلا نوجا سند لك م6# لثم لكم سانلل نآرقلا |
 ن سانا عنمامو# رييقلا ىلع هباصتناو لطابااب ةموصخ © الدج © لد+لاهنم نا

 دو 8نيبملانآ رقلاو ىعادلا لوس رلاوهو# ىدهلا مهءاجذا قناع الانم#فاوتمؤي ١

 39 وأ بلطالا# نيلوالاةنس مهينأت نا الا 8 بونذلا نم رافغتسالا نم :« مهبر
 مهجاتنا ردشوا

 هيفةغاوهونيته!البنورف وكلا ارقوانايع «اليقإف ةرخ آلا ب اذع# باذعلاه.تأيوأ

 0 اع ا لع لقو 0 لاغبلا لثم تايح هيتفاح ىلعوران هنه ليستر
 0 تأ ىأ . «اونظفران ا نوكرشملاىأ نومرحلا ىأ رو## كالهلا ةلامأو قبوموهف

 5 ع 2 اذ رصم امنع اود موف اهفنوءتاوو اهو ا يأ ه# اهودقاوم ص و

 ةماتمدملا فاضملا مقاو فاضملا فذ لاصةةسالاوهو نياوالا ةنس

 ىلا: ءاو هاش 0 دع 0 0 ةكمالملا قناللك 5و تناح لكم م كالا 7

 ئرضنا ةءادار دارس اا ف وصخ ىأ هكالدح
 ل

 ليقورافكلا عيج هدار 0 2و ك1 نبذ أ هيدار أ لدقو

 نم سانلل نآ رقلا اذهىف هاني ىأ ارض داو

 ”ىشرثك أناسنالاناكوؤ#

 نا ردا كلا و كثرحلا

 0 لكاعت هللا ىخذر بلاط ىبأن لعزنع )7 ق 0 معالا وهو مومعلا ىلع ةبآلا /

 ٍْ ع 5 2 و -

 هللا لوس راب تلقف ناءلصتالا لاقف الما ةمطاذو هقرط اسوديلع هّللاللص هللالوسر |

 ِ لسو هيلع هللاىلص هللالوسر فرصتافانثمب انثعسنا ءاش اذاف ىلاعت هللادمب نا
 انسس ىف اغا

 5 # ىدهلا هءاجذا اونموينا سانلاعنهاموؤق لجوزءهلو # الدج

 ناسن الان اكو هال هد نرحب لوم وهولوش هتعمس مث 062 مو كلذ تاك

 ع

 ل

 ودلع هللالص هتلالوسر هنالقو 0 هللانم نايبلاو مالسالا ماكحأو نآرقلا

 اهلا وذيوتلاو رافخ:سالا نمالو ناعالانم مهل عنامال هنا ىنعملاو ممر اورغغتسو ول ١

 رملو الة نس مينأتناالا 9 راعد سالو ناعالا ىلع اومدق ملإف ا اذ الاوةاعاحل |



 ع تاوعملا قلخ) هنن رذو سلبأ 2 انا 2 طانهل د. دس أ نأ سدلب اهللأ نم لد 1 الدب يما

 )2 ةيهلالا ىف مهتكر اشم ىف ئةةيهالالا ىف ءاكرش ما فءارش ناو ءاق لءاكش موعدا كتان 2 (ضر

 ةدابعلاىف ب وود رفاف ءام ءا.شالا قا "تدر مشل :: ىأدف مهرواشا وأ اهقلخ ىف مد 0 ل ضر ,الاو تا وعسلاى ا متدهشلأاس

 مكسفنااولتةتالوهل وةكض 3 31 حل ةروس م قلخ مهضعإ بت ١١6 1 تكي ودى '(ر( تقال

 11 كل ( 0
> |] 

 مهزوم تف قا

 الو ضصرالاو تت اووسلا قلخ مدهشا امو هم هرذو سلب | ىلاعت هللا ن ««6 الدب نيملاظال ع

 صعب ٌقاَخ مهضعب راضحا وضرالاو تاوعملا قاخ هترذوسابار ءاضحا ىنن  مهسفنا قاف

 اناوعاىا - ادضع نبل ذاازوعم - تنكاموؤ# هإوش هم رص كلذ ىف مءداضت ءالا ىنن ىلعلدب

 ةيقااخلا عباو 0 0 ةداعلا قاقوعسإ نافةدابعاا ىف هلع اكرش هللا نود نءءاملوأ مهذاختال ١ اد

 عضوف اناوعأىأ (ادضع) |[
 ريضلا م.ضوم نيلضملا |
 مل اذاذ "وا مهلامذ |
 قالظاىف ىلادضءاونوك |

 لا رم ودع كلف |

 ( لوش موبو) ةدالاىف |

 ةزحنوناابو رافكلل هللا |

 0 ا ىأ هي لوش مك 2 هاوق اذا هدضع نه دضاع عج مدغك ادشعو عاممالاب ادا

 و قاكرش مف د ْ تاكرش مذا * معز نيذلاو اك اودان 0 0 زج 0 0 0 لا
 نذل كلو 0 هنود نه 0 دازملاو خول مهعز ىلع ءاكثااةفاضاو ىلادعنم و افخر
 0 يا اأو | موس لف 6 مهلاو مس لف ف ةناعالا مهودانف  هوعدفؤ# هتيرذو سلبا ب

 انمحو مهلاورجسي ف | مضي ضي سيلب ا نأ - وديلع هللاىله هللا ل وسر لاق لاق رباج نع ( مإ) ىنعدللا هبهذاف كذف مهوعدف) مهاب وتمهعذ | ىه ةوادعؤارانلاوهوة فلا راشاكاهم اشو مهل آو رافكلا نيب مهي نلمج ول
 لوقف م ا ىج نت د مهمظعأ ةلزام 5 مما هانا ثعبم مش * ءاملا ىلع هشرع

 ميت ا جاامذريئصل أمض وه نيذضملا عض وئام ..:كارتشالا مزاتسي هفدلارتشالاو

 مهريع اهف رعاالمو ولعب مهتصصخامو كلذ قاخ مهد هش اامىمملاو نيكر شمل ريعشلا قو

 هناف دلل مه رسصن ىف اىرط ,هاوق هلل تفتلت ذاق نوعزب ا” سانلا معرب اونمآول 2

 باطخ ىلع تنك انو ١ ارقنم ةءارق 5ك مكعلا و ىبذل نيلضملاب دا نا ىلىننبال

 1 فيقلاب ادضعو لصالا لع نياضملا ازوعم ”ىرت و ا هيلع كافل هللا لص لو

 م

 ند اكلهم ( اهوه مهنا» |

 نيكرشملا (نيملاظاسثب) |

 لاشوةعاطلاىف(الدب) ئه |

 هني تةرف ىت>هتكرام لوقف مهددأ 0 7 اش تسلا اذكواذك

 شت 50 هلودو 26 همزتا.فلاق» 0 نّعالا ل او تنأ 7 ةلوشو هنهدن ديفلاق هنأ سمانيبو

 هتعاطو معد ةدايع هتترذو سلبا ةعاط اواديتساام سب ىنعي 5 الدب نيماظال

 لقو 2 سل رع ا 2 7 يح + ىلاعتو هتاهد هلوق 4

 مدهش ام ىلا مهفنأ قلخالو ضرالاو تاوملا اخ هي ةكمالملالمقو رافكلا

 ىنمي  نيلضملا ذم تنكامو # اهف مهرراشأو اهقلخ ىلع م نيءتاذ اهلل

 وبو## ل>وزءهلوق# اناوعأو ار مني ادشع9 سانا نواس لالا ١

 مانصالا ىنعي # ىئاكرش © اودان ةمايقلاءوب ىلاعت هللالوقب ىنعي * اودان لوقب

 راد سرت مهب اوثغتساف ىأ «مهوعدفإ» ىئاكرش مهنا. ىنعي * معز نيدلا»

 لعأ نيبليقو اهتدبعو مانصالا نيب ىنعي ه ميزي انلم و إل رهو رصمل لو مهويج اف ى
 | ليقورانلاىف داووه سابع نءالاق اكلهم ىنعي «اسومول# لالضلالهأ نيبو ىدهلا

 هللادابع اولديتساام سكب |

 هللا ةبالو لاق و ناطشلا ةدامدن
 ) "يعل الياةيألو ا

 نائانقلاو ةكبالملا نعي

 (ضرالاوت اوما قاخ) 0

 قاخالو ) امهتقا نيح |[

 لابو ,مةلْخ نيح( مهسفنأ

 ةكيدالا 4 كمت داام

 تاوعسا|قاخ ىفنيطامشلاو

 )م موزانود (ادضع)ن دان وال دعو ىراصنلاو دورملا ن.رئاكلا(نيلضملا زعم تك و) مهفنأقلخىف الو ضرا١

 موعنع .ىت>ىئاكر * منا متلقو متدبع (متعذ) م هلا ىنعي(نيذلا ىناكرش اودان ) نانوالاةدبءا (لوش) ةمايقلاموبو

 (اًشوه)دو. 3 ودناع !!نيب ( مهني انلعج ول مهلاوب ام هلاوم عساف م موعدق)ىباذع



 200 3 اق 0-1 4ع ريما از 0

 قد ف نكلا نمن ناك ليف دج ا مل هلاملق 116 ليلعتلل ا قاقتساوأ دق رامكاب لام أ

 ثلا ىدكعيال كلم انا ىلع ل ل دديفو ببستللءافلاو دولا كرتب ءسعا نع جرف هك هير سما ١
 «هنوذختأ 2 رقما اةزوس قف 54 ف ىصقتسملا مالك |١ وهلصاَوك ا ناكدن الى سلب ىصعاعاو
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 مهامسوهعابتاو أءدالوا# هتبر ,ذوله بحمتلاو راكن الل نيكل وال 1

 .ركل هو © ىتعاط لدن مهن وعيط ف ىف ىب مهأوادبتس توك قود نم ءابلوأ 0 ازاء ةيرذ
. - 0 

 قسفف) نا نم ناك ليقف
 اع جرخ ( هبر هعانع

 نالدغالا هدضعي وانج ىمسي كلملا نا ىلع لدي اذهف هللاتانب ةكالملا تااقاشيرقنا
 00011 كدي ةكئالملا لخدت اذه قمفرتلاوهو نائتخالا نمذؤتتأم نحلا
 هان | ىلاعتو هنا هللاناةكئالملا نم هنوك هحوو ةكئالم نح لكس يلو مهراتتسال
 ةوكيجوبكلذو هلوخد مصيو لخدل ءالولام جارخا ديفب ءاذتسالاو ةكئالملانم ١

 ع

 دوج !!نم هبهير هما
 01 ناكدنا ىلع لددوهو

 ب
8 

 0 نان م ناك هلوق ةكفالملا ن م نكيملو نكلا ند ناك هنالاق نهدحوو ةكئالملا ْن هك.الملا عم هوعسأاب

 يرد 0 رذو هنودعتقا هلق ةكمدلتلا ا كلاَخ رفح وبلا ) هنن ردو هنوذهتنأ 0

 ١ هللا لاق برعلا 0 وهو عطقنم ءاكخسا هناءاندتسالا نع بتادح او مهيأ | كعلاو اك كيدللا 5 6 زمهلا

 225 بيقعأ لق هناك

 ءاياوأ)هترذو هنوذخمتهنم

 اعت لاقو ىنرطف ىذلاالا نوديعتامت ءارب ىننا هموقو هبال مهاربا لاقذاو ىلاعتو |

 و ريغو 1 سعالا تلات الف ةكئالملا نمناك هنا ل !ق امالسالا اوغلامف زوعمسلال

 «  مودم وف هن رةعاطنعجرخى أ :# هىرسعأ نع قسفف © ىلاعت هلوقو # نءاو
 ءادعأ ىنعي © و ودءركل ,هو ىنود نم ءاياوأ هتيرذو 3 سيلبا نوذختتفأ مدآ ىنباي ىنعي

 ليال الادرا لاقف لحجر لّقأذا امون دعاقل ىنالاق ىبعشلا نع دهاجم ىور
 ةرذو هنوذهتتفأ لجوزع هللالوق تركذمث هتدهشام سرعلا كلذذا ك0

 دلاوت اك نودلاوت ليقعن تلقف ةحوزنمالاةيرذنوكتالهن !تلعث ىنودنم ءاملوأ
 نيطايشلانم ةعاجنع ةضيبلا قلفنتف ضيبفف هريدىف هبنذ لخدي هنالبقو مدآ ون

 ىبممولدبتستو( ىنودن»
 ٌ سوسو»ن رسدق الهتءر ردنمو

 بجاص روعالاو : عر المعلا

 لك ايو ل-خدي مسادو
 ىلاعت هللا مسي ملنم 2

 ذأ ( ودع مكلرهو (

 فافهلاو ةالصلاو ةراهطلا بدحاصوهو ناهل وو سبك الا سلب 3 ةدب زذ ند دهاع لاو

 اسلاحدمو بذاكلا فلحلاو والا نيزب قاوسالابحاصوهو روبنلزو ىنكيدنو ةرصو
 اعالاو بولا قشنو دودخلا طاو هو>ولا + نيزن بئاصملا بحاصو»هو ربو

 000 وعو سولو :ارملا ةريَغو لحرلال ب 5 خفايا زلا بحاصوهو 0
 ” لإ لخداذا ئذلا وهو مسادو الصأ اهلنودحنال سائلاءا د15 اهلي ةيذاكلا |

 10ولك |, اذاودمضوم نسحموأ عفرب ملام عاتملا نم هرصب هللاركذي او ؛سملو هدب

 لك كيارف سأملو هللا مساركذا ملو تيللا تلخد اعر شعالا لاق ةعف لك
 ل ىأئَور# هن دتبذ وعأ مسادمساد لوقاف ركذ أمث متمصاخو هذه اومفرا تاقف
 ساوسو اوتاف ناهلولا راع ا دكا نالاق ؛سودهيلع هللا لص ىتتلان ل
 لل لنا هتلالوسرإي تلقلاق صاءاأ ىبأنب ناثعزع (م) ىذمرتلا هجرخأ هلملا |

 ذ اسوديلع هللا لص هللا لوسر لات ىلع كل ٍ:ءارةنيبوىتالص نيبوىني لاحدق

 ءفقلاق انالث راحه لدا هم . دوت 10 بز هللاشإ ناطش

 تامل
 نءعقسفف ) نلاةليقن
 نعدرغو ملظعتف(هبراحأ

 دوهسلا نع ىبأ اوهبرةءاط

 هنودعت(هنودحعت المد ال

 نم)ابابر ,أ(ءا انوأقتب رذو)

 5 هللازودنم (ىنود
 ةوادعلا رهاظ ) ودعركل



 مهةكله نودان انت ايوايزولوشو ف بون ذلا نم م 44 ديف 8 نيفئاخ «نيتفشمن

 الملا ياقعىف ديزي وأ لعن ملام هيلع بتكيف 6 ادحا كب روظب ءالو 9# فيلا ف ابوتكم

 مهن هثص ميقتساو نب رقما ىلع عنشأمل انههو لا لا كلتىف اماس دوصقملارومالل ُة هه

 سدلب | ناس نم هناي كلذ را

 +1 نم ناك نارقلاف نر 5 لكبهذهاذكهو ةعدقاا ةوادعلا نم مهنبب امريك ذت

 فاهينأو ايتكواهدعىأ #* اهاصحأالا 9 انيولذ نمىأ #* ةريبكآلو ةريغص ا
 ربموح نب ديه_س 2 0 ب 0 - 1 اءع ن.الاق 0

 0 00 اودحوو 9 0 5 راوقو هف هقاتلا رمل 1

 هللا ىلص هللال وسر لاةلاق هنعدّللا ىذ ةربره ىب نع # هلمعي ممرجيادحأذخاؤيالوا ش

 ان ريذاعمو ل ناتض رءاماف تار 3 كرد ف لكم انقلاموب سانلا ص رع ]سود 1

 هح ع هلاعشدخآو كلدعأ 0 1 ىدالاق نوصلا ريطت كلذدتعف ةئلاثلا ةضرعلا

 ردقو ةراره ىب أن مع م نسحلانا لبق نه كيد اذه مصمال لاقو ىذمرتلا ١

 1 0 انلقذاو 37 ىلاعتو هناوعس هلوق دع 5 ءونسملا نع مهضعبءاور

 نبا لاق * ن1انم ناكسيلباالا اودوعسف مدآل اودحمسا ةكتالملل ع انلقذا دما

 0 0 هود ازا نم اوقتاخن مل مه لاق لل ءالملا ٠ نو ىج نه ناك سايع

 و مسالا ل ًامدآنا منا كَِض 0 3 الملا ن نكيملو نا نما

 هي ةريغد رداغيال هنأش ءابدعت # باتكلا اذهلام © تاكلهلا !نيب نماهب اوكلهىتلا

 آ ه# ارضخاحاوإ اعاماودح وو 0 | مطاحاوأ م دعالا اناسع نك 2 ةريغص هنو

 سائلا ىدبأ ىف عضوت دايعلا لاعأ فئه نمي هي باتكلا عضوو ف لجوزعدلوق ©

 | ىأ * نيقفشم نيمرحلا ىرتف 96 ىلاعت هللاىد.نيب 3 ليقو مهلئاعشو هناك اى
 (باتكلا عزو و)كثءالالحأ | :

 ترطت اعتاد راعالا ىف |

 هم قالا ىدب ًاىلاستكلا |

 ١ ك هلمأ 3 رداع ال باتكلا اذه لم 0 ليو ا 0 0 ند 000 انكقلعإبىأ

 ١ ةكعالملا ل

 2 عصواو ةئرتا لا ةصق نم نم جورخلل لبو وو كد واتا 2 الانا روشنلاو

 "الأ و ردم | عضو نءةباتكوهليقو نازيملا فوأ لئامثلاو ناعالا ف ع 3 6 ص 0 ف 1| ئذلا اعالا لاعالا ىئاعك

 1 ثلذو اسست ةنكلانبب دو هنيباواتلا ىلاعتو هناحمم 3 ليلدب 0 ندا هنوك قانا

 (هنف ةامم) نيفئاخ (نيةفشم 0 001 هر وس 1 نيمرجلاىرتف) -5 ١ 1 جم لاعالا م أ 00 تاتكلا هص

 انتايوابن ول وأ وشو) بونذلا نم

 ردات ال نإتكل ك5 لام

 (اهاصحأأ الا) ىصاعملا نمش
 اودحو ه)اهطيضواهرصح

 ىودصلا ىف( ارضاحاواعام

 الوز اولعام ا ادع 7 ١

 1 / ب ع 15 ١ دارك 6 اومىف و هرر 10000 دليأ اللا اوروعسف مد 5 اوديعساةكاللل اناقاذاو 2

 0 3 2 م 1 ا

 ىدزيوأ لمعي ملامهيلع |

 مارح ريغ ل ةلائغ ||( ص ناكو اع ضرعملاو ايندلاب رورغملالاح نيباملوأ
 اودوعسا ةكئتالمللانلقذاو ) |

 ع 2 34-0 ا ناطبشازع مه رفن 2 52 اهسفنا نم قباو رش تملاسلا نع لاوزلاةضل :

 دومموأ ةيحدومس(مدآل
 سيلباالا اودحعدف ) دامقنا أ ن

 فناتسوهو( نا نمناك ١

 ده -!مل هلاملاق الئاق نك

 ؟رثملا(نيهر للى رتف)لا| د

 0 ا

 نولوشو)باتكلاىف(هيفامم )|| ء
 باتكلااذه لام انتايواي

 انلاعأ نم (ةريغص رداغيال

 ةريغصلا لاق و(ةريبك الو) أ اريخ لعدحأ باوث صقشالىأ « ادحأ كير رظرالو # ماتكىف اتيثم ا 1
 ةهقهقلا ةريبكلاو مستلا

 اهظفح ( اهاصحأالا) |
 (اولعاماود>وو)امةكو 1

 (ارمغاح ) رشوريخ نم

 (اد>حأ كيرإاظ اهرالو)ابو 49

 1 دحا تاقخ ةضقنال

 ددأ تت امس ىلع داز الو

 ةئسح نم صقشنال لاش و

 ةهميس نه كراالو *مهؤم

 6 ةكءالل !اناقذاو ) رفاك

 (نلانمناك ) مه ر(سيلباالا اودجحسش)ةيمعلاةديعس ( عب ١6 اخ واق ) ) مدآل اودهم“ا )ضرالاىفاوناك نيذل



 2 ا 0 ا ) ةزرابّض رالا نو ) اًثينماروُ: ةءايه 0 نا و ولاقى وريستىأ ورعوبأو ىاقو

 مهتم مهن ردا ) قولا ىأ ه7 ال 0-0 ) مهاب رشح وز 0 مما اءْر نا و 5 اهثالاو لايجلا نم اهيلعناك

 كر عأ ةرداغ دكرتن إف ىأ

 هللادنعا ريخ تاحخلاصلا تانقايلا ىأ ةردتع ل 3: هفطع 5 اثينم ءانغ اهلمصف اهم
 ءافولا كرت رد_ةهلا هنمو

 ليسلاهردافامربدًءلاو

 (افص كبر ىلع اود ىعو)
 ىرت نير هاظ نيؤفطصم

 ددحأ ولك ىرأك 5 معاج

0 0 00 

 (نو مح م راطاسلا لع

 ًاىرقو *لوعفمللءانبلاو ءانلاب ريست صاعنءاو ورعوتاو ريثكنا ًارقو»ةمايقلا مونو

 '00 ل لالا تحوم ثزر  ةيداب 5 ةزراب ضرالا ىرتو # تراسئم ريست 0

 او فتؤلاىل مهانعجو «ي مهان رشح ول 2 لوعفملا ءاشب ىلع ىرأو ”ئرقو ءاهرتسإام ظ

 وتاعبل ريبستلا لبق مهرمشحنا ىلع رادو فلا ققعلا ردو رستدس انعام
 كار 00 رامي لالا واولا نوكت اذه ىلعو مهلدعوام اودهاشيو

 رداغال ريدغلاو ءافولا كرتلردغلا هنمو هكرئاذا هردغاو هرداغ لاق ادا مهنه ْ

 ضورعملا دنيلا لاح مهلاح هيبشت ه# كب ر ىلع اوضرعو# ءابلاب ىرقو لسلا

 _*8ادحادحا 1 نيؤطصم 5 افص مهيف سعأبل لب , مهفرعيلال ناطلسلا ىلع

 1 0 مو.ىف الماغوأ الاح نوكي هحؤ ىلع لوقلا رامضا ىلع انو قت
 ب 1 ىدارف انومُتَح دقلو هلوقل دلولاو لاملانم مكعم ”ىشال ةارع# ةسصلوا
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 دعولا زاحئالانقو كادعوم ركل لمن نانا متعزلب ف هلوقل ىلوالا مم

 ان وعمح دقل عملا دق ىأ

 نازوجي رمكملا اًذهو
 موب ىف بصنلا لماع نو

 0 اك ) ريسن

 |نوومح هي ان

 ؟انقلخ مركعم ” شالا ع

 مهاب ريثحو لاقاعاوالوا

 ىرتو ريل كعب ا.ضام

 لبق ماج ىلع ةلالدلل

 اوءاللزوربلا ل قوريسستلا

 لق هناك لاو_هالاكلت

 ار دل ةرهاظ ىأ 46 ءزراب ضرالا ىرتو ف باعسلا ريسياك اروثنم ءابغلمجتنأ |

 ضرالا 'رطاب ريصف مهديعو ىنوملانم امطب ىفام زوربوه ليقول داو ليجالور حش |
 ىا 0 ماع داما فقوم ىلا هيج ىنعي مهانردحو © اهر هاظ

 فص هنا الاحوف احوفو: افصافص ىأ « اقصكيرمل ,لع اوطسعو وف ادحامهنم كرتن مل
 طخ ل ومتتح دل #9 مهل لاق مثفص ةممزوةمأ لكل قو اماق لقودحا 9 |

 # ادعوم ركل لمحت نانأ متعذلا 9 ال غتا ع ةافحلقو ءانحأ ىنعي 6 ةسعلوأ

 انف ماقلاق امهنع هلباىضر سابع نانع «قإ ثعبااىركنل كلذلوّش ةمايقلاىنعي |

 ارغ ةاىعةافح هللا ىلا نورشحت مركتاسانلا اهيألاقف ةظءوع لسوهيلع هللالوسر

 اولىكي قئاللا لوأ ناالأ نيلعاف انك اناانيلع ادعو هدسعت قلت لوأ انساك |

 ١ لامثلاتاذ مءذخ ويف ىتمأنه لاحرب ءامس هناوالأ مالسلاهيلع معا ربا ةمايقلا
 ك_ءلا لاق م لوقاف كدب انا ىردنال كنا لوقف نا براي لوقاف |

 ' ىل لاقف لاق ميكحلا زيزعلا هلوق ىلا مهيف تمدام اديهش مهيلع تنكو اصلا ْ
 5 3 ا

 مسا جوس 0 ةياورىف داز م-هتق راف دنه م بساقعا ىلع نيد لح اولازب نآم-هنا ٌ

 كلذ لق مهاب رسث>و

 لحم نانأ متعز لب)
 زاجنال اتقو ( ادعوم ركل

 ءايبنالاةنسل أىلع متدعوام

 0 0” ءناتللا عضوم وه ورك ذااداح نم عطقت ى 7 00 رئلا والت ىأذل را | رو كللاو. ثعلا, نم

 ١ اكرعلا نماودترا نيذلاةدرلا باححأ ءالؤمدارملانا ءانعلا ضعب لاق ادعب ىأاقمعس |

 5 : عسوةيلع هللاىلص هللالوسر تءعم تلاق ةشئاعزع © ق رث هدعب ةاكزلا اوعنمو

 ىلا مهضعإر ,ظاعيج ءاسدلاو لاجرلا تاقف كاع تلاقآل رعةارعةافح سانلا رشم

 (ب ناتدلموب مم ىسحا ل هلةياورىف قا كلا داز كلذ مهما نمدشأ حالا

 ةيس اسملادعو ناكموأ

 ىرتو) ضرالادجونع

 نمذح راخ(ةزراب ضرالا

 مدللي ا ةرهاظ لاش و لابجلا تن
 -ط

 ع 2 كرر ىلا اوقي_س ) كك ا ادم كارتر الق ذ (ادحأ 0 ثعدلل ِ هان رسثحو)

 مكل لعجننانا راينا مت(متعذلا :)دلوالو لامالب(ةسعل وأك انقلخاك انو جدل )مهل هللال وقف اعيج(افص)



 ءاملا ثايناا ق ل 9 اضع هضم طااخ تح فتاكتو همس فتتاافذ(ض زالا تامثدد , طاتخا) هانل زنا ءاكوه ىأ 0

 ىلعو ةز - جيرلا « هريطتو وا (حا حاب رلا هور كس داي( يشع عصاف ) ىورّتح هل م

 ىف امثدلا لاح هيش ارداق ؟ نا رود و ارش ا 1 ع ءانفالا ا *ىه لك لعهناانأ

 لاح ءانالاو كالهلا 1 طلاخو ةمسلا تفتلاف ف  ضرالا "تاس هد طاتخاف اك اهيقعتبامو اهتبح#بو ارضنا ْ 2-7 ١
 ءانق الاو كزاهلا نم 1

 | طاتخازدقح ناك اذه ىلعو فرو ىور ىت> تابنلاىف محن وأ ةفئاكتو هن

 | ةفاابلل ل 5ع هيحاتص ةفصب افوصوم نيطاتخنا نم لكن اك امل نكل ضرالا تاب
 | هيمو الكرش 4 كلا هورذت 86 ارودكم 0 ايشه صان وي هيرث

 لاح ىهو ةلحان م ةعزتنل ا ةفكلا لب هلاخالو ءاملاسيل هيديشملاو ىرئاس هنزل

 ناكو ا .ركي مل ن اكريصيف حايرلاهريطت اهشه مث اذار رضخلا نوكي ءاملاب تبنملا تاي
 ةومأاةننز نونبااو لاما 9 اردأق 6 اردتقم وان :ةالاوءاشنالا نم# ”*ىش لكى لع
 لاعاو ١ تاهلصلات اقانلاو 00 ب رداع هنع نش وهاد ىف ناسن الا ام نيزتي 6 ام 1

 ' مايصو جحا لاعب ا ولصلا نمد ترسفامامف جر ردن وداي ًالادباامتر كهل ق ةم تارب

 # كي ردنعريخ 98 بيطلامالكلاو رك اهتناومتل الا هلا الو تدي وهنا اع 1 ١

 ناكام ةرخ آلاف هءلانب اهيحاص نال الما ريخو وطه ةدناع## اباوث قينينباو لاملا نم

 بعذنو أولا ىف اهريسنو اهعلقن موب وركْلاو 6 لابجلا ريسن مونوؤ# ايندلاىف املهأ
 (المأريخ و) ءازح( اياوث

 6 و ةكاشيعو دال | « عمار م زونول لكهنم جرخ ىأ 46 ضرالا تايندب طاتخاف لو رطملا نعي ©« ءامسلا نه 7

 نس 2 نابتلا | 2 رذت سابع نءالاق## حايرلا ءورذت اثنا نفاع نامل هي ايشه 9 بيرقنعىأأ
 نارثانلا و لئيم | 0000 ميسو[ وق 6# | 1 ه اردتقم ىش لك هتلاناكو 2 هفنتو هقرفت

 90211 د سورا | اسدللا ةويحاةيز ل ا هباعصأو ةنييعامب رخكفي ىت 2
 كو 0 نوئيلاو لالا هنع ىلاعت هللاىوضر بلاط نا نعل اة ةرخ الا دازززم تسل ىن#إ

 م لابجلا ريست ( لامجلا | تاقابلاو #© ماوقالا امهعمجدقو ةرخ الاةرح ةحلاصلا لاعالاو امسدلا ث

 م 2 رك أ هللاو هتلاالا هلال 11 وهنا ءاميس لوقىه سابع نءالاق «.ت ا
 هن طلتخاو املا هللا هناك ل اوقازالا -ودي اءهللا ىلص هللال وس رلاق لاقد-:ء هللا ىذ رةرب رهىلان 7”

 ءاملاطلتخاف(ضرالات امن ا ىخضر يردوا سمشلا هلع تعلط امم لادصل اهّللا ا
 (ابشه مصاذ) ضرالا تاينب ١ ليقتاحلاصلا تانقايلالوقنه ١ ورثكتسا لاق هنا. -وهيلعدتلا لصدتلالوسرن

 ردا ) ابايراضف ا هللابالا ةوقالو لوحالو هتلدجلاو عبستلاو لياهتلاو ريكتلا لاق هللالوسراي نه ١
 1 مكر صح اذا ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق هنع هللا وخر ةريره ىأن 2

 3 ةرضخأن كتابا
 5 مل ن كح رلا هريطتق

 ةئز نونئبلاو لالا 1

 ريقلادازال (ايندلا : رك

 تاقايلاو ) ىقعلا ةدعو

 يطا لاغأر( تاطضلا
 وأناسنالا ام لا
 ناعسوأ سا تولصلا |

 هللاالا هلا الو هتلدخ او هللا

 كب ردنعريخ) ر كَ اهنباو

 00721 كج ل جر حاجا تو هل ج اا” جب جب: 777

 2 هلم قمراوعرلاهنرذ 8

 مالو بهدنامدلاكيذك 5 رلا 7 واق دحاسملا لاق ةنخلا 00 رامو هللا لودسراب ا اوعتراف ةنخلا ضاي ا
3 
 ء

 3 أ هللاو هلياآلا هلاالو كرو هللا ن 8 وكس ص سوةيلع هللا ىلص هللالو_ترآ

 هتاكاصلا تايقاملا نا بيسملا نب كدعس نو ع و4 تير ُِع ثيدحل !اقو ىذمرتلا هَ 1
 ( ”ىش لكىلع هللا ناكو)“ 0 ى سا. 5 .٠ : .٠

 دا راب )كلل هحرخأ هتلابالا ةوقالو لو>الو هللاالاهلاالو هللاناعسو ربكأ هتلادبعلا ل
 هروح تاهل او كلا ءانو كره .٠ ١

 مطل نم لسالاك <ىشاب

 5 ارد ) اردتم ١ ا نسا 0 ' ااا ش تاخل اصلا تاش اء 0س انع ن ا نعو هيلع و ودوم لولا 5 , ّح تا هك ا | 0 ءأأ نأ ها و

 ١ قل يو الما ريوس و "8 5 زحىأ < 2 انا وا ”كلنر ر ذل ءريخ 0 تالناعلا لاعالا اهنأدنع 2

1 
 ش) ْ "7 ,
 لاملا)لاقةةرهزلا نماسفام | 0 ا

 دا ل ا 00 و 1 7# دي 5 دلع ا : |

 (ايندلاةوبطاةثيز نونبلاو 1 كلذواب بهذن ىأ © لابجلا زيسنموبو ولف ىلاعتو هناحمسهلوق «نانالاووس :

 هللا ناع-تاحلاصلاوهداوث سام تايق ةايلا لاق و سل !تاواصلا(تاحاصلا تايقابلاو) شهلا ق ةسالاك الاب :دلا ءاملسا5 :

 لاب اريسنموهو)ةال الا يلاعأ نمدابعلاهنوح رام ريخ(المأريخو): || زح (/با وثك ردنعريت )ربك امتلاومتلاالاهلاالوهلا ١
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 ,نآزوحو ىنقلاهعفنب مل نيح هناتسب هللا كإبمال ىتح اكرمشم نكي ملول ىنَتف هنايفطو هرفك ةهج نم ىنأ
 اود نم ) هلرصن ىلع ن نورد ( هنو ورصتالف ف قا] زاك الو خد و هةنمزناك امىعامدنو

 © اك اهو (ارصتنمناكامو) ل رصس ل ١ هنزل مكن ريخ أ ردقل / هد رسوصن ىلع رداقلا هدحو

 إو ىلوتاو رضا مجفلاب ىهفىلعو ةزج وا ولارسكيةيالولا او ءانلاب نكي ( قملا هلل ةيالولا كلانه ) هللا ماقتنا

 د اهعيطتسيالوهريغ هكلعال هدحو هتلةرصنلا لاخلا كلتو ماقملا كلذف ىأ كلانه ىنملاو كلملاو ناطاسلا

 ناطالا كلانحوأ.شانودنم مك ١٠ 0-1 5 .ورمصم نق ع ماك رد هل 5 هاو-ةار 0 ر رش

 دكا 0 كر دات تازناب 5 اكربشم نكي لوا تق 0 ل 3 كلت لش وأ باغي هلل
 لاب ىناكلاو ةزج أرق ةو 6# ةئف هلنكتملو قف هنم قبسسام ىلع امدنو كرسشلا نم

 2  نامالاوأ كلهملا دروا كالهالا عقدت هرصن ىلع نوردش 34 هنو رمصمل يل ا
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 هللا ىل ىلوت ةديدشلا لاخلا

 ىنعي رطضم لك هءنهؤيو
516 03 

 كرشا مل ىئتمااي هلاوقنأ
 - اه 0

 املا 0 هدط ادحأ ىنرب
 رهن أعنشمم ن ناكامو 6 ارصتتنمناك امو #9 هدحو كلذىل اع رداةلاهناف ه6 هللازودن .رم أ

 ْ 206 قلل ةيالو ولا وذل لاخلا كلتو ماقملا كلذىف # كلانه وي هنم هتلاماق نم ءاهداماعّزح اهلاقف : رست ١ لاخلا | 6 ِ || 28 فله م اما 2

 يلوا اهيف رصننوأ هنورصنب ةئف هل د ةلوقل يرش مزال ولو وجر راو رف ال

 هال هلوق هدضعإو نمّؤملا ءاذا رئاكلاب ل ايف رصناك ةر كلا ىلع نينمؤملا ةيالولا كلاثهو اهله

 ماساا اهانممو رسدكلاب ةيالولا قانكلإو ةزج ًارقو-هءايلوال ىأ « ابقع ريخو اباوث | .ءنوأ اهنف رصنب هلل
 5 هلوقك هريغ ديعي ال وأ ةئم عنعالو تلغيال هلناطاسلا كلانهىا كلملاو ةردكلا ىلع نينمؤملا
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 ءرفكن ع هءحارب(هرواحوهو) نمؤملا (هبحاصه!لاق) اهح ص (ايلقنم)ة نا ءذهنم(اهنمارب+ ندحال )لوقتاك ىلا
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 راشد اش اتامم امدخ
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 : هل ض رعتف مينحلاو .

 قدصتلا ىلعديوو ههدرطف
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 انلعحو (لمب امه انففحو)

 اذهو نيتنملاباطح لمملا

 ميهؤر 4 رك نا راع

 راحشالاب هررو ءداه ولعجن 1

 هناوقاطاذا هوقح لاق د جرم
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 ىلادعتموهو هلو> نؤاح

 ءايااهديزتف دحاو لوعفم

 امههنيب اناء و)ايناثالوءفم
 ةسيايلاط راها

 | فصوودءك اوفلاو تاوقألل

 00 د[ اتم راجعا
 ءاهعطقام اهطسوتي مل

 ا كراء ىيحا لعشلا
 ا 00

 نال ظفالا ىلع لج تطعءا

 انآ ل قوأو درفمات 2

 ااا 1[ )ازال تاازإع

 وج ا اره لد

 وبأودو رفاك رخآلاو

1 
 و

 ظ
2 

 ز ا مهةلع> أ ع هتفنفحو
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 ما جوزهللادبع ةقسوبا 0 ْن مومو 9 دسالادبع نب دوسالا وهو رع اك

 رو اذوهي همسا ن ءودو 00 هعمإ رفاك 0 رسأ ىتب نه 6-0-1 و>وهوأ

 : هولا اقرصو اراقعو اعاض ام رفاكلا ىرتشاف ارطاشتف رايد فالآ ةماع امسي | نه

 ا ناوحأ امم. لثملا ل ىو ىلاعت هتلاءاكحاام ىلا امها لآو ريلعأ هؤحوق
 و رلبق ةملس

 بانعا نم يي نيناتسب 3 نيتا> امتدح ل انام 00 سو هلع كانت هللا ىلد هللا

 انو لب امهانففح و98 نيلحرالةفصوأ ل اشقلا ناساهمامت هلعاو مور 10

 تاع اذا مهب هتففحو هناوقاطا اذا موقلا هفح لان امهمو ركداهب اور وما ةطحع

 00 الجو » هبدحشع هتشعو هتيشع كلو ةك اسأل الوعفم ءالا هزت ريق هلو>- نيثاح

 لع ةرامعلا لصاوتم دك اوفلاو تاوقالل اعماحامهنم لك نو 6 اءرز 8 امهطسو

 ملا دارفاو اهرم # اهلكا تنآ نيتنجلا اتلك © قينالا تيدا شل عكا ازكشلا

 ١ هلك انآ نيحللا لك 80 تك دارفأل

 ةاعسأو نالسو هباعصأو نصح نب ةنيسل لثم اذه لء.ةوارفاك ناكو دسالا دبع نبا

 'ءا لوق ىف 9 اذوع ةعتأ و نمؤم انهدحأ 0 لارا ىبنم نيلحرب امههيشو |

 23 هللاامهفصو ناذللا امهو سورطق همساو ,رفاك رخآلاو الغ لبقو سابع
 كح لاق ىناسا رخل ءاطع م انهصق تناكو 4عتانشلاو ءروش قف لاعتو

 255 امهينا نم انرو نيوخأ اناك لبق و راند فال ] ةمام امها ناكيرش نال
 الف نأ مهلللا هبحاص لاقف رائد فلاب اضر [ ايعردلا ىرتشاؤ اهاوسقا رامد فآلآ

 0 اراد كلاب ةئلل اضرأ كنم تنرتشادق ىناو
 و رايد فلاب اراد ىني انالف نا مهللا لاقف

 ةهاخ ا هيحاص جوزت 0 قدصتق راند فلاب ةنلاىف اراد كنم تيرتشا

 ارانيد فلاي ةنجلا ءاسن نم ةأرما كدلا بطخأ ىتا مهللا اذه لاقف راند فلأ ارلع
 " ىرتشا ىتا مهللا اذه لاقف رانبد فلاب اءاتمو امدخ ىرتشا هبحاصنا مث امم قدصتقف

 رايد فلاي اضرأ ىرتغادق
 راشد فلاي راد ى هيحاص نا مث اجب

 )8 ةدش ةجاح ةتناصا مثأع قدصق ةنجلا يف راند فلاي اماتقا امد كننمو

 ام دخ ِق 08 قح ه-قشرط ىلع سلخ فورعم هنم ىنلا لءا ىحاص تاك

 يل :اسأ لاق كنأشام لاق معن لاق نالف لاف هفرعف هيحاص هيلا رظنف هبلا ماقف هعشحو

 هرطش تذخأ والام كتمساتدقو كلاع تامعف اف لاو ري ىننيعتل كتيباذ كدعب ةحاح

 هْذَعَف هدرطف أيش كيطعأ الف بهذا اذهب نيقدصملا نمل كناو لاقف هتصق هياع صقق
 لذاكنلا موق لئاق لاق نوفاح ضعب ىلع مهضعل لفاف 2 امهف لزنف افوتك د امهل

 ارضاو امبف لزنت هلاومأ هيربو ههفوطيلعجو هديب ذخأ أ ءانأام هنا ىورو نيرف
 يهانؤفؤحو تاتعانم مو نيناّتسب ىأ 6 نيانح اهدا انلءح وي نيلحر الثم مهل

 انتا
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 (ةهدن نم ) نسلق اها ماا
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 هنع ىغتتو أ ملا
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 9 اهريخوا تاكطاصلا 0 اونمآ نيذلالعالا هق

 ندسلا 0 هالاىلعو صضارتعا امهةلئامو

 ناسنال 4 هم ءانلاو ءادتاا لفالا م 7 بهذ نم رواسحان

 0 تأ كلوا 8 تانح

 هدا نأ لاف راهنالا مهت ّن رم ىرجت ندد

 م اهيف نول 0 نائربُد
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 ص رثدم مالك داع نحيا 'هار أ 20 ان هاو نا كف 5و ةحلاصلا مهلاعأب مج
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 جامدلا وه #سدنس نم ارضخ ابان وسيليو رير> اف مساءا واؤاؤاودلوق
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 عرجح 2 2 سافر 5 اه
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 نامهللا ن لا 2 راند

 هودمف كال ةنلاق ١
 لاقففاإب اراددوخأ مث

 ةروصق» ) ندع تا_:ح

 ءالاو 1 و ءامنالا) |

 0 نولحي)نيالاو لسعااو
 0 كفاطلام ) سس دس نوع اريضخ ايام نوح ) بهذ 5 0 4 1 6 اخواف ) ) بهذ 7 ًّ

 ءازذلا (با وثلا معن) لالا َّق ) كبيارالاىل-

 ةفصةكم لهالنبب ( لدم مها ب ريضاو 0 نول كطاصضا اوءاسا ا ارماقفر راد رادلا كت لوش الز ريم ) اهتغلا د نع تلسوو



 0 ك1ذاهلا قيرط قوأ ةاجحااقيرطيف ىفدخالا نم معاق ل عبقال راتختاالاو هما ل الأ تخاوو ل

 20 |نم ارت 3 ” دعا و 50 ءا اخام ربو ناب را ربح كءاتف علا راشخا ند نكمل هنالريخم ءااو

 سال ةقيقح تكرناك قابسلاب مه 1٠ م دقو ْن 3 ءاكلل 1 سمه ماك ع ردنا (نيملا طظال )ا ايه( دتعأانا)

 اند ثلا لالقتسا ىذتشالا وعل ع 0 نمآ نم ناعاي ىلإاال 000 7 - 000 داو فو هو قاسلاب
 1 مهبط أ اران ) نيملاظلل

 ' 0 نيملاظال ف اناره ه6 اندتعا انا 3 #8 ةئيشع تسيل هتتشف هتلشع ناكناو امدش (اهقدا
 0 8 55 ني غ2 دأ رعس

 وح 0 قلاقر ا قدا رسلال قو راثلا نم م طيح ام هند فايظاظبن هي اهقدارس 00 3 ْ 3 5 0

 كلا نم «« اوثذتسي ناو #8 راننم طئاحلقو اهناخد اهقدارس لبقو طاطسفلا | 4 0 0
 ف د رط ىلع وهو تب زلاىدر ردك لقو باذملا داك © لهما كءاع اوناذب 5 ا 01 - 03 و

 ٌ ط.2ناخدوهواطاطسفلا

 ١ انةفصوهو هترارح طرف نم برشيا مدقاذ اة« هو وحولا 7-52 طلاباو.تءأت» ا اننا 0 ة انكلار
 1 راح يا وح د ىر لاي

 5 5 ع فىفءطت ٠ .م طر كس 9« رانلا 6 تءاسووإل لهملا6# بارسشلا سئ ف ىناكلاىفريعضلا نمو أ لهملا نملاح 7 : 0 وهوأ
 الأ اع ص تنس>وهاوق ةلياقلوهو دكا تي قفرحألا نصت قافنرالا لصاو اك 8 7 90 57 :.

 العنسح |نمرجاعيضنالانا تاكلاضلاآواغواوتمآ نذلانا + رانلال هال قافترا | ُش اسدلا نم(اوثيغتسي ناو) ب
 - 46 : وه( لهملاك اع اوثاغي )
 تفاانوأ تيّرلا ئفىةزد

 عأ دف مت رفكن اف اورفك اذ متتشناو اونم آف مدش ناف 3 اوهل نينمؤملا دراطب أ هفو ضرالا رهاوج نم

 ٠ آلا ىنعمىف سابع نانعو هتعاط لهال هللا فصوام ركلف متمآ ناو اران مكبر (ةرخ اور

 :دعل وهو داتعلان رم اناه ىأ هياندتعأاناهر رفك رفكل اهلءاش نمو َ ناع الاهل هللاءاش فوقلا توضإ كفا اذا

 ا ىلا | 7 اقدار لا هاه ةارتم ع طاخأاو 19 0 مانو نشر

 3 مكبر نع قحلا لقو ةينآلا ىنمم ليقو منام اولا هلوةكديعولاو ديدهنلا 6 اها - ءعرا 5 3

 ى وه سابع 5 لاق ا دج 1 دس نوجا "1 راك 2 1 58 7 6 ( اقف راثلا

 ب وه لقو ةريظل اكرافككاب طيممث راناانم جرم قنع وه ليقو ران ا هلوةةلكاشملااذهو قفرلا
 ' نبا لاق © لهملاكءاع ١ وثاغي 8 شطعلا ةدشنم ىأ هياوثيغتسي ناو ف رافكلاب ا الفالاو اقفتسع تذسحو

 نيبورانتلا لهال قارا
 لاف ناعالا راتخانهءازج

 اولعو اونمآ 0 نا /

 رح ضنالاا ت تاك

 ]1 نع هنع .هللاىخر ىردخلادبعس ىبأنء# تيزلا ىدرد لثم ظل ءام وه

 هرق اذا تيزلا ركمك لاق لهملاكءاع ىلاعتو هنامع# هلوق ىف لاق سو هيلع هللا |

 0 د ةاور دكا ندعو لاقو ىذمرتلا هحرخا هنم ههحنو ةورف تطقس |

 وه لقو عيتلاو مدلا لهملا لقو هح ولا ةداح ةورفلا هظفح ىل نم هبف 0

 0 هرحنم هوجولا عضني ىأ #ءوجولاى ءوشي» باذملا ر ,فصلاو |
 وذكر سابع نا لاق 4 اقفترس ل رانا أ # تءاس وي هب نوئاغي ىذلا كلذ

 | دداوت هلك كلدك ءاحاعاو يا قفل ع النو و اعمتع لشو الزرع امنع

 0000 لجو لعهاوق # اكتمالو رانا لهال قافترا الف الاو اتفتسم |

 م بهذي مهلاعأ د كدئال ىأ « الع نسحأد 7 رجأ عيضنال انا ت تاعانما] |

 داع ندح 3

 لاو هللا نمديعواذه

 ءاش نم لوش نم ويلف ءاش نك

 ءاش نمو نمآ ناع ال اهلدتبا
 ج7 صبب797ل ههتحالل# هدم كا كلل ه1 رفكلاهاهتاماش 7 رفكلف

 7 00 000 ل قد] رم (اهتدارس م طا الات )دءاعس وقسم نلاظلا [ندتع مار فكم
 كا ولا حصني ( هوحولاىوشي ) ةباذملا 5900 تو تيزلا ىدردك (لهملاكءاعاوثاغ.)ءاملابةصغلل
 و ةيلع هللا ىلص دمت (اونمآ نذلانا)ر رافكلاو نيطايشلا اقفر رادرادلا سدي لوش ال زنم( اقغ ص تءاسو

 0 نمباوث ) الع نسح أن هرجا) لطرنال(عيضن الانا) مهب رنيبو مهني اهف تاءاطلا(تاخحاصلا اول و)



 ةالصا
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 ودعا هشر رد 7 را ياكم اعف 6 ىثملاوا :

 تاعوتبب لاش 2 ىنعمو: كتل نوب هت دعت و ره ريغىلا ك 8 مهزواجنالو 0 مرنع كات
 39 3 ِع 6 0 6
 نيتزواحم»كاتنع سمحت الى ا نيينءهءاطعا ادهىفضرغلاوهب قلعت ملوهتمحمنا 4ع

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىهندارملا وهادعوهادعا نم دعتالوكيايعدعتالو ىرقو»م هرع

 اهريغىف لعفلا ىف نادل و ةروهشملا ةءارقلاف فاكلا نم لاح «ايندلاةومْحآَهَ

 ”ىرق و»ةص ريغ صام هباوحو 0 ءاوه عبباو 0 هاوّشالو ارك ذام رهاظ سل د

 ناكو##ةذخاؤملاب هايا ان رك ذنعنيلفاغ هباق انيسح ىنعه ىلعبلقل ا ىلا لعفلا دانساب ان

 زوج وىوهلاديضتقامال هللاةهجنم نوكيام قا * مكبر نم قا لقو قف طر

 86 رف ؟لفءاش نمو نم ؤيلفءاشنف ف الاح مد نمو فوذحم أدتيم ربخ قانوكي

3 5 5 3 0 0 0 
 هللادحو نود. ربىأ هي ههحونودبرب ناجل قرط ىف يك ىثعلاو ا ١

 ءارقؤ لدحر 4: امعيس اوناكو ةقصلا باح اىف تر لتقو امندلا صضسىع نو ف

 25000 .٠ 3 ف 2 5 ا

 ثلا لاق هب الاا هده تا نلالك ىرح >1 نور ,ظالو ةالص نول

 فرصت » دعتالو 5 ممم ىدشت دعا تل ا لمح ىذلا لدن

 0 ها 86 يف أ لدقو 0 0 ةئيمع قع | 4 ةافاغ ىأ اوه عج

 ءال يل ع ا قلل قو# 5 افلا_ع 000

 قيرط ىلع اذه 06 رفكلفءاش نمو ْن مؤملفءاش نذل ىش كلذنم ىلا س دل لالآك

 ا ىدهلا هدسو نالذالاو قيفوتلا همااو ق مال مكبر نه ان 2 مهولق انلفغأ ْن

 درت د سلا

 ا هنمو ليخلامدقتم ىأ طرف سرف لاشهرهظءارودل اذينو قا ىلعامدق» ىأياط رفد

 دعتالو ف هتعاطو هللا ىخر#«ههحو نودب رب ف ريكدتلا ليوأ”ىلءهيفماللا نوكتفرثك"

 أ

 نيصقتلا ؤوفع تلظلا ئثملاو ريستلاو ققوألا بلطا ةادكلا وأ تقو لكف ءاعدلا لع نساك (ىشتالا :
 كانمع دعتالو ) هللا اضر دم (ةهجو نوددري ع٠ . م ىاشودت ا رخو رع

 هادع زوانالو ( مهنع ١

| 

 ا كنامدؤ فاخ نب ةيم 3 ان 115 ء ةفالفاغدي اقانلمح نم د هيلق انلفعا نم 6 2 5

 هل اذهىلاهل ىعادلان اىلعديستت هيفو شيرق ديدانصا كسا نع ءارقفلا درط
 ا سفن |ةياحن ف رشا || ناهملع ىنَح ا 5- تانودحلاق 0 تاالوقمملا نع هبلق ةل

 هللا ىلا لافغالا دانسا مهظاغاا ةلزتملاو ةوابغاا ىف هلثم ناكهعاطاول هناو دسجلا ةنيز

 أ اهكرت اذا هللا لفغانموأ هيلا هتبسنوأ كلذك هتدحواذا هتنبجا لثم هنا اولاق ل

 أ نا ىلع اوهتحاو ناعالا مهبولقىف انبتك نيذلا بولقكانركذب همس موأ ةمسأو

 ا 0-5 0 هيلع هللا ىلص ى

 نعب ىدعو هزواح اذا

 كلوقق امن ىنعمادع 0

 نيوختلا ري انودنعدتم تبا

 كلذو نيينم» عوج ءاطعا
 دف ىنوم ءاطعانم ىوقا

 ةوخلا ةهضز ل

 لاخلا 0 ) امدلا

 هيلق انلفغأن

 0 (انركذنع
 ليادوهو ركذلانءالفاغ

 لاف قلاخ ىلا دنا قعاتل
 ناكوهاوه عبتاو ) دايعلا

 نع اذوام( اطرف هسعأ
 (مك رنه قا لقو) قملا

 قطاونآرقلاوأمالسالاىأ |

 ناروه ف ف ودع ادت 1

 (رفكلف ءاش نمو نم ؤيلفءاش |

 ةودع ( ىغيلاوةادتلاب ١)
 راع ا واس ىعاذضشعو

 نود ر(ههحونودرب)

 هاضرو هللادحو كلذ

 زواجنال(مهنعكانيعدعتالو) ا

 ةويحلاةنلزدد را ) هنعكانمع 1

 3 000 6 ١ ةسلاع باطتىأ 46 اين 2 هر زدر و ىه ريغىلا © مهنع كانيع را

 1 انامح ىا كيان رك د نعهبلق 8 :لفغأ نم 1 الو 2 ايندلالهأ 0 حو فارشالاو ءان اع
 الو)ةنيزلانوديري(ايندلا

 ع

 نع هماق ائلفعأ ند عن ّ

 عيتاو)انديحوتنع(انركذ |
 ماتصالاةدابعو (هاوه

 (اطرف) هلوق(هسعاناكو)
 لف ذي الا هذه تل نام

 ىرازفلا نصح 0 ةنع

 ( رفكملفءاش نمو نم ؤيلفءا شن يب رم )هللا الاهلاال(قحلا)ةنيبعا(لقو)



 00 0 ٠١١ رؤس ا /ْ 0 سما عزا ) اس ام
 لوتم نم ( ىلونم هنود || 0-7
 دل /اىف هسحا نا ىلع ةأالدلل ا كعدصإ 11 ذ ه4 مععاو "ردا 3 الدلع ا و

 كو فيطا هنود تروافتءالو ىث هبجحنالؤا نيرصيملاو نيمماسلا كاردا هيلعاع |[ ا 0
 نع ةدئ لح ءابلاو ةيلعافلا ىلعمفرلاهلخو تلا ىلا دوعت ءاهلاو ىلحو ىنخو ريكو ريذصو

 ا

530 
 ا

 ا

 1 00 2 لا ع َُك هالو م

 سو ءانالا ىمع الا ةعص ىلا لَ مر صب اذراص عارفا هلصا ناكو كد ويدس َّى : 3 6
 ا .٠ - 5 0 - 1 تك نولوش اوناكىاش

 ٍلع بصنااو هن كو ىلاعت هلو-ةق ايكءابلا ةدايزاوا هلةةيصلا قايل مدعأ ريصلا هلدبوأ 57 3 ريغ نر -

 تناكنا دب نعءابلاو كح لكوهو روماملاريعك لعا ملا وشفخ الادنع 4 لوعقملا حوا لتاو ١ هلل .ةؤ
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 امل عمتالو كآن 2

 ليبتابط نسا
 : ) كام كل لدبمأل م( هناؤ

 اهليدسىل م ردقالىأ

 0 ضرالاو تاوعسلا لهال ريوكلا 3 مهلام# * ةروريصلل تناك ةيدعموةيدعتلل

 0 ادحا هناضقىف 000 تام , مروه ىل ىلو-> نه 3 ىلونم هنود

 كد ' | لك ىلع 5 زك اوءاتلابب وقم ن ع نواق وصاعن .!ًارقوهالخ دمهيقدإل لدجيالو مهن

 ١ ضالاب,تاسغملان «فأ راك دك ند تتيكلا ناك ات 6 شط أ رّلا لا مث لداملمثكا رششالا نع

 لاقتف هءاعص | مزاليوهسرد موادسن ماب ءاخأز رخ* ىعو د ىلع سو هيلع هللا ىلصلوسر ىلا ىلا

 ' رااذهربغنآر رهن تاهل وقل عمستالو نأ رقلا نم هد كبر ,باتك نم كيلا ىحوااملتاو# ا
 : يب 3 ل هدحو وه كلذ

 . انو ند 1 اهليدسىل 1 ردشدحاال 4 داع . لديمال ِ 1

 3 ع ردش امنا اهرب كالا

 ا

 ْ ألم ( |رههام هنود ١م

 ,مرنوعدب نيذلاعم # اهتبتو اهسبحا #4 كسفنربصأو 2 هبتمم*ناهيلا لدعت أهام أ 0 ِ

| 
 ا

 كلذب تيمهنا هيلالدعت

 هي عمسأو --50- ا ل ا باص لاح هيلع قح فكف ةرودحو ملاعلا هنأف ءاسؤرنم موق لاقالو

 ( هللالصهتاالوسرلةرفكلا
 0 ىلاوملا ءال 4 !سودملع

 ناؤسو

 نطاوبلاكلردب ”ىث هرصب و هععمس نع بيغبال عومس لكب همعسأو دوجوملكب هللا رصبأ
 ىأ © مهلام 9 ةيفاخ هيلع ىنحنال هريغو بوح د وديعللاو بيرقلاورهاوظلا كردن ا
0 1 
 لو 0 ىأ © ىلو نم طتانودنم 0 # هن دن رم ضرالاوت ا وعلا ل اهالام ا

 ءاعس لوك هئاضق ىفليقوادح أ هبيغاعيف هتلادلرشبال ءانعم لبق عاد اه ركح ىف كرسشي ١
 نارا ىف # كير باتك ٠ نراثللا جرأ) ف دعي أ رقاوىأ كي لتاو) 82 ىلاءتو |

 2 ' ا لعدح 1 ردقنال ونآ رقلل رغمالىأ ريلكل لدبمال 000 هنلعاو ل فام

 ةقيقوا ىف حسنلا تلق ه٠ لك يلا جسنلا قرطتالن ا ده بح ومتاق ْناف» 0 0 هم

 ٍَِ دبت نوكيسيكفر لاك < انلا مم هاتلا ناب رط تقوى ءىلا هتف هر لل د

 نود نم ىأ #4 هن هنود نم د انرلاو 3 ل لأ هب 5 هتلادعوأا ريغمال هانعم ليقو

 ربصاووإ# لو نعماوة 0 ازرحو ألم ىأ هي ارصام قي نآرقلا عيت ملناهلا أ

 ق !سوديلع هللاىلص ىننلاىفأ ىرازفلا نصحنب ةنيبعف تازنةيآلا ه# كسفن

 1 56 مهد ربعو ل

 لَن 'كلاع ىتح نيإسملا

 0 .ذلا عم كسفن ربصاو )

 او 8 عقلا

 ا اهسحاو ( مب نوعا

1 

 ع

 هرصب أ ام( معو هبرصبأ)

 مهلام ) منأشو مييهلعاو 6 دعا
 نم هللا نود نم( هنود نم

 0 اف 0 ءام الا ع *.( لس يل ارقفلان ةعاج 0 1 هلام لاشو هظفح( 1و

 ه0 فقع دو فوض هلك دتلعو ناش مهنم ءار 7 يدي اللا 7 9

 تادع مهنود مك له
 0 ةكاداَس نو .“ 6-6 كيذؤياما رسولا هللا ىبص ىنلل ةنيمعلاعف موشن ودعش

 | واكبت ىح ميم ءالؤهالا كعامتا نم انءتعامو سانااإس 11 ناو ا مكمل برت ىلو نم كل همم ثا 3 *ىه لل |
 2 0 جا (

 ]يل ط كتم دا ىلا كف رضاوءاح ١ م ىف ( همثح ىف كرشيالو
 اد 3 ةووس ى دقن را ولحو نعهللالزئاف 1 الااو ادخأ )بيقااكح

 الإ ) ريمال/هناملكل لديمال ) هنما صقنتالو هفدزتالو نآ رقلا هيلع ًارقال وش (كن رب باتكنمكلاىجوأام

 (مهرنوعدينيذلاعم )كسفن سبحا(كسفنربصاو )ألم (ادمعام) هللانود نم( هنود نمد ناو ) هتاماكل



 هنعّةدعأ« 1 اسالا سصصقك كلذ: ند ”لظعال 1 يكل كاك اين وم 6 داى

 ءاسسلا مايق ىلا ةلبقتسملا 2 هذان :ثداوذلاو ترش ةلاو
 اودادز او ني - 5 مهفهك ىف اوك او 3 ىسنملا نم ارح داو ادعو ب رقال 01

 ةباكح هناىلقو لبق هلجاامل نايس وهو مهناذآ ىل اع ابورضم ءامحا هيف مهمل ىتعي اع

 ةئاع ةلث مهضعل لإ 2 مدع ىف اوفلتخا اك ع مه تاتكل ا لهأ :

 ىلع ةفاضالاب نيئسُدت قا قاسكلاو 1 رولا دحل نمل و ةئاك الث مهضعل لاقو 2

 دا هذه اوفات 1

 ناو دحا ولا نم كودحلا ربج هيف عم جلا ةمالعنا| ةرمق هنسكو دحاولاعضوم ع ا ص

 : اع رعأهشلالق له ثالث نم 5 0 ملنمو عملا ىلا هتفاضا ددغلا ف

 م قاخالف اهلها لاو 0 ف باغام أ 5 كر تاوعسلا يغدإ

 نأ هسا ىلاتو م هللانا ليقو دشرأو هيلا برق أوه قيرط ىلع ىلا ّى
 م ركذ نأ نأنم 1 0 نأ هلأسو أش ىشاذا 2

 ناس هللاءيمأ داثعلا هجو ىلع فنيكلا بادحأ ةصقنع هول 8 امموقلا نا
 وهام هتوبن ةحىلع ا م هسؤ.س ىلاعتو هناح# هللاز ا مهرب نأ ىل 1

 ممصقو نيلس رملا بيعاعن دوال [ثمح 0 فيكما 85 20 0

 هللاورعأ ىش اذه لئقو 1 نالحأ وه ند شرا عضوأوه

 نأ اوف ناسناللا ىشادلو نايسنلا دعب ءانثت-الا ركذاذا هللاءاشنا هلوقعم هلوق
 اذه نم 2 لالا قالو نأ عما ءاغن ١ ع 2 لوشن ذأ كلذ نم هتبوتف هللا#ا

 اوثبلو لحو نعهلوق 6# ادش

 ءأ هللا لق هلوقل نكي مل مهثبل ردقنع هللا نماربخ ناكولو باتكا لهأ لوقوع
 رابخا هنأ خدالاو ه6 اوثيااع رعأ هللا لق ةغ هاوش مهلوقدر هللا نكلو هحو اود لا

 د ف 3 اعست اودادزاو نيذس ةئامثلث مهفهكىف

 كوعز ذا نا ىلا اوثاععأ هللا لوى نوكيو فهكلايف مها ردق نع ىلاتتل ١

 ءةدملانااولاقباتكلا لهأن ال
 0 0 هللا لةلاقو تلاد دن مهيلع هللادر 8 نين داعم ةغاع ذاث 2 هيلع هللا ىلص مهلا

 موعاع امجاوهو ع 1 7 كلا اوادد ني>ن

 امس لك ذو ل لاقل تح تاقنافءهللاالادؤعلال اذه ان ومىلا مهحاورأ ضيق كاعإ

 نا ,وهشوأ امايأاولاقف ةثاعالث مهفهكىف اوثب او ىلاتوةاسدلوا

 نيكلاف و ا ىلع امنرسضف 2 ق ل 308-25 راسل وه لدقو ومو 5 قفو ل نيتس 1

 امأو اهانف نع دق ةئاعااثلاام اذا 2 ىراصن تلا لرش ز اودادزاو اددع نين

 ةنس ةثاعالثاوثمل تان لال هأ دنعن زا ليقو اوثيااع رعأ هللا لق تازئفامم انا !ءالف عب

 َ ةيرمقلا نيب توافتلاو ُه ةيرق نيكس شنو 0 ةئاع ار ىلاعتو 5 اوعس ا

 اهل اهألاوحأن ا يل نال ا ا هان + 0 تاوعسلا تدعدل 1 ا 5

 5 تك اا ع 3-0 5 1 ا 7-1 -. - 3

 8 5 ةيرق نينسءستو ةئاعالث ةيسعثلا ةئاعالثلا ن 5 نينس ثالثةنس ةئاملكؤ ةم

 ا مهيأ ةدعإ ري> ا دقو مكم رعأوم 2 اوبلاع رعأ هللا نأ لقف كقيكلا مهبأ

 ئيتلاادهّلدب رخل ”ئقلا ودع نار 4 تفيكلا:روسا ١ 2 لدن ك4 زد هتان

 ناني دمنا هدفا اري

 يم نلت نانيتؤبن نأ ىنرت
 ورعو ًأهقفاوونيا اذا

 يغإو | لسولا ف ىدمو |
 (نيندس ةئامثلث مهنيكف |

 اورطمءاح ادن 8 1 ري |

 ةدملا هده ع ا 2

ْ 0 
 فهكلاىف مهلا ذآ ىلعاننرضف ئ

 نداوأ ادهر 4م 2 1

 كلمَع ني:سواددع نيذس

 نيئسةئام الثةئاعذلثل ناس |

 ّض ىلعو ةزج 00

 دحاولا عطوم عم حا مض و ظ

 نيرسخ لااوقك نيكل
 (اعست اودادزاو )الا أ

 هليقامةلالدل نينس عسن ىأ ٠

 نال هن لوعقم اعستو ةيلع ١

 الوكت ىضتقت داز اذ

 ادحاوالوءفم ىضتش دادزاف ا

 (اارثلاع يعأ هللا لق )
 نيذلا نع معاوه ىأ

 مهثبل هدد مهف اوفلتخا

 ةياكحو اهب كربخ اامقملاو

 لقو باتكلا لعأ مالكل |

 روهمجاو ميلعدر رعأ هللا

 هللا نهرا

 اوثبل مما ىلاعتو هنا

 هل )ةدن 0 مهفيك

 (ضرالاو 310

 ا اذهناىلع

 ةيالاءذهتازئان.ش واياوص
 هيلع هللا ىلص كئاذاكف

 لع رمث1 لاقذا سو

 ليئس عم هنعمل :( اعل اودا ادزا وني ادا فاك ) اوثكم (اوثلو) عوزلابخ قتل ولأساعف هللاءاش لا لهاا 5 1

 0 ع باغام(ضرالا او تت اووسلا بيع دأ ١ كلذدمباوثكماع ( اوثلاعإ ع ًاهتلازدعاب ) لق ١ هللا مهاظَشأ نا لب 1



 ىثلا ( كلذ لعاف ىناز هيلع مزعل ا 0 ع م ناوشالو )

 نأالا )ةصاخ لش الا ل ميال شل ناب الا هناوقالووأ كنق 6 ناب هلو 003
 : ١ ىأ لاخلا

 ع

 هنأ ان لئاقلا
 ىف ا

 ان .-

 ٠ وأ 5 5 ل دو ءاتلاق

 نارح 0 83-00 8 7 نع جا 1! .

 | او لا ىدذو تأو : كلا

 ان, 3 0 ١ لاف هولاتق

 ع "1 0
 اذ ؛أو نكتت_سملو عربخأ

 هيلع ٌقشىدح ىجولا هيلع
 ٍِع /

 ةئدشم ىأ ( كي ررك ذاو)

 اذا) هلل ءاشنأ لقوكر

 ا و اذإ ( تيسن

 0 ابلغ

 قا دام نسا نع ع 5 ذلاب

 نبا نعو ركذلا ساحم

 ولو وامهضع هللا, ىَحَل سابع

 اع وح اذه و ةئسدعإ

 ءاتوت لاي كل

 مح ريذإ| ءانثتسالا كاد
 اأو

 رثلا كرادت

 6 ذا صتمالا

 م 0 خاب هنأ

 سايعن 'ءا فل اخهللادجر

 ات اال ينام هللا ىخر

 6-1 رض“ 5 لصقنملا

 اذهد ةدح ونأ هأ 5

 ُح

 2 اعالاب 1

 نا ا

 ْن 080 كدع وحلو ل .

 ع

 ١

 5 ودا عم 1 داع ا 00 34 نعاطلا ساو نول

 ةيديينأ ى علقو اعل ءر "ذافأش كنيفاذا اع 3 اذ اهتلسن ةدلَض الدو اممامت جالا لعشمعلاق

 تيسناذا ىعل )0 ادشر رادهن 3 برق 6

 ”ىشا) داي ( ناوقتالو ) الا 10000 نا لوقتنأ الإ (هللاءاثينأالا ) لئاقوأ ( ادغ كلذ لعافىنا

 هربو ىتلدن ( ىو ندع نأ تعلو ) نيحدعبولو ( تسسناذا )
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ّ 

0 
0 0 

 ظ
ْ 
1 

]| 
 ا

 ب :الا كلذ لسفأ ى 1 ناوشالو هأثعم جاز زل| لاقو هللا ءاشنا ذائاق هلل

 ل دعا هلدفأال 3 .٠ 0 ءانعم 2 خلا 1 رمح ن بنقأ اًظخاءر ا!

 1 *كإ د 0 ىشثاناوشالو 8 2 الخال م مراكب ل هناقددلا ءام فدسز 3 : وهنع |

 لحنالاو ةاروتلاف نو 59 ||

 ىورام هيلعل 38 ةالصلاىف هب لأ ْ

 الان لبقتس اهفىأ (ادغ) '

 0 هولس شي 2 دوعلا تلاقنيح هسنا ىلاعت هّبلا نم بيدأتى بن 3 كارا

 لعبا نثتسملو كر م ريداو اذ ادعىنوتنالاقف ه لأ

 3 الوىأىملا نم ءانتتسالاوأ شير ةهتيذكو هيلع قش ىتَد اموهرشع ةعضبأ ىحولا |

 الئاق هتئيشع اسيتامالا ىأ هللاءاشين زإبالا ل.ةتساعف هلعافىنا هيلعمزعت ”ىشلخال |

 نال لعاش هقماعت زودالو هيفكلن الأي ناىنعع هلوَش نا هتلاءاشينا تقوالاوأدهنلا

 ولأسف نيئرقل !اىذو فركل !باحأو

 1 " ذاوإ# 0 | باشا هنوداهضارتعا ءانثتساو دددسريغ لعفلابةئيشملا نارتقا

 هللاءاشنا مالسلاو ةالصاا هياعلاقلزت املدنائور .اكم هللا ءاشنال قو كي رةئيشم

 00 د سايع نيانعو هن رك دن م كلذلاسن كنم طرفاذا # تدسن

 3 كلذ د محول ول هنال هفااخ ىلع ءاهقفلا 58 ودتعءاننالا ريخأت وح كلذ 7

 2 الازآ راو ةي الاف سلو تذك الوقدص ! ب 0 قاتعالو قالطالورارقا

 اولا نوكينا زوو هيلعدن لولده ر ,دقدهنم وهلب قباسلا لوقلان هديك

 اقعو كيررك ذاوأ هيلع ثأاىفةغلايم ءاندتسالا تيسناذا رافغتسالاو عيبستلابكي و

 3 ٍءدملارل ديا نايسنلا كارتعا اذارك ذا وأ كرادتلا ىلع كثعببل هب كعأام ضب 5
 ل الدر هظأوادشر برقال «ادشراذهن ٍرمهبر 5 الط ادب رندعن أ

 ارادتملا

 ىسع لآ و 00

 ىلع 0 ىنعي 46 ةتلاءانشي نأالا ادع كلذ لعانىا “ىشل ناوقنالو ف ىلاعتو
 و ” [ولآن 2 لهأن نا كلذو ءانثتسا ريغب هلشالو هللاءاشنا لقنادغ ىش لعف

 ]لامن نينرقلا ىذ نعو فهكلا ناوخأ نعو جورلانع !سوديلع هللا ىلصدتللا

 ةرو .ق ةصقلا|اتمدش دقو هب لا كف تاز 0 ا 7 ثيلك 00 3 لغم ملو ادع

 © ءانثتسالا تيسناذا هانعم نعابع نبالاق # تيسن اذاكر ركذاو# ا 8 سا
 سلا هزوجو ةنسدعب ن ناكنلو عطقنملا ءانثتسالا سابعنبا زوو ا |

 ٍِ )د مص؛مل دعب ناف نامزلا برقاذا مهضءإ هزوحو س احلا ف مادام

 8 ا كَضَع اذاكر ر ذاو ةيآلا ىنعمىف لدقو ءانثتسالاب الصتم مالكلا نوكي

 دقو يضع نيح كركذأ بضغت ني> ىنر 8 | مدآ نبا

 آء| وديع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق ى

 مانوأ !مداز هيلعت ىفم :ىر 5 ذل ةرسلالا

 3 هراذه ادتوت الفر ىيدمنأ م

 !اعنلاق اه يي اها صلف

 5 اذا ايلصينأ ا 8

 هكا
 ةالاص ىسن

 اهرث راقكتاهأ 0

 ىأ 7 ادي دشن ءانثتسالاةاك بيسن اذار اني اه و مشتل[ ل

 0 : افكر ده نم تودع ال( ترق الز ىدش



 / ا 1 3 ِ 000

 قب مل ىتح نظمها وق ناكم نظلاب جراولوةبنااورثك امنا برغلابانظ ليةهاكف نظلامطوم جحرلاءطوو اهب ن

 ةعقاولا لع لد: اك ةركتال ةفص مقاول اةل | لع ل>دتىتااوا هلا ىهةثلاثل ةل ا ىلعةا>ادلاواولاو نيترابعلا ندب قرف مهد

 هأ وق نادال عبساو 5 لل 5 مهلعلام مدع ل 1 5 1 0 هلوق هعمأ نايدنلا ل

 ةرو 5ك دما ةرالأ هاى ع رسل ل ةقئاطل مهب اذ تف نابو | لا

 امهعماا نانيلوالادرمث هم ةقح . لصالا ناعم مدعلا ليلد لحما 0 عبارداربامدعن 1

 6 دشموانلشكمو ماع مءاععأو مو لك مهنماثو ع رسب مهدهج وهللامر ١" لءْنءَو تان أ

 مه ريشتس ناكو 00 شونذاشو شوب رندو شو :سس و كاملا نيع بادتحأ أ ءالؤه
 لاوقالا لق 000 مهتبدم مساو ريمطق ,هبلكم ساو مهةفاو ىذلا ىعارلا عباسلاو

 ىف لدا الفي |رهاظ ءاسعالا بيف راك الف لن هنم ليلقلاو باتكلا لهال ةثالثل
 درلاو مهل 1 ريغنم نآرقلاىفام ميلع صةناوهو هيف قمعتمريغارهاظ الادحالا

 ةيئفلا نأ

 ل اه ملو نيش ريع نما ل واط ىأ تنغاأي اجر ىلاعتو هياوهس هلوش هعبتا مثال 1

 5 ! ف وفف هفالخم قابلا ىف لاخلا نا ىلع لدب فدصولاب ”ىثلا صيصختو ةعيسلا ىف
 هيرو 00 لوقاافلاذع نيلسملا لوةنوكيناو ىراصتا!لوقوه نظلاب صوصخلا

 كئاوأ ن مانا امهنع هللا ىخر سايعنء!لاق كلذ. ىلاعتو هناعس هلللاهربخأ نموأ ىلاعت 1

 سناوتوذو شوش راسو ا مئوط صو ا ايماع وانك اك مهوةعب_ساوثاك ليلقلا

 ثاتكلا لعام ىأ 4 مهنم لف فيكلا ب | ص أف ىأ 4 مهي يتصل

 كلهللا نيبام كيفكيرهددعنم نم ادحأ لأستال(ادح ا مهن ١

 ٍ ناف كش راسم لاوس مومصق نع مهنمادحأ لانتالاو 3 ند منع ميفتفتستالو ل مهل 2

 ١ لوس ممل عشت دنت تنعتم لاّؤسالو 5 مهبل اعال هنأ عم 0 3 هريعن ع ةحودتل كاجو ايف 3

 ) ىر راضتل !لوق <حامدعب ميسو لع ا لع ل رند ناس || 1ع كر هللاؤصدتنا لو

 | لقتالو لداحتالىأ # مهيفراعالف © ريمطق 6 و ىعارلاوهو 57 :و:ططيغشكو

 | دز/الوهدنع فقف ك.اعانصصقام ره هاظب الآعأ 3 ارهاظ ءارحالا 0 منأشو مهد كاع ل 1!

 : هنا 2 ا دج ماسلا كان ربخأنإ دعب ب مهنمدحأ لوقىلا ملا عجرلال ىأ ّ ادحأ 2

 أ درلت) هاو ثاثا

 ا ىا 1 ( محدعب

 0 دو صدد

 مهلعنام) ميلك هنمان و ةعبس | اهل اينيشت» ب هفسقلا ولاةل ا ىلع واولاديف ل دانابو ثلاثا !نيءتيل بيغااباجرهلوق

 اهب هفاضتانا لعةلالدلاو فوصوملاب ةفصلاقوصل دك أتل ةفردملان م الاخ ةئقإ
 كلذ نماناامهنع هللا ىضر ا

 لهأ نم لدقالا ليقو للعلا |

 نولوقبسىفريعتلا وباتكلا |
 ةثايكلا لهال اذه ىلع ١

 لع لوتس. نأ ةصاخ |
 اذكو اذكمهيف باتكلا |

 ساسع ا (لداقالا

 ليلق ىفالا كلذب م-ءالو
 0 ىلع مهرثكأو 5

 ( مهيف راعالف ) نيمختو

 باتكلا لهأ لداحتالف |

 ارا ( 1١ خالط

 00 رع لسالا) « ليلقالا مهلعيام ميندعب ١ اعأ ىبر لق 9» ىلامتوهنامعبس هلوشي هسا مئانظو بلا ال
 10 ! كارل ْ الا نوكيال لبقتسملاو ئخاملا ف هيف تاتّناكلاو ملاوعا! لصافتب اعلا نال قااوه ا

 هسف قمعتم ريغ ارهاظ

 الك كلا نا ىحوأل |

 ليهجت ريغنم ديزتالو
 الا ع ديقعوأ هل

 تفتستال و)كقدص رهاظل

 لاس و(ادحأ مهن
- 
 تلا الك اد |

 مهتصق كي || وأ للاكل دشر رو ا 5 7 كسار لاو 1 هدتعام_ءيزتو هيلع هدرتفأيش لوقا ىقحهل تنعتم ١

 مهليلقلا كلذ نمانأ ١ 2 -ءهللا ىذر سس اع نبا لاق نيدمؤم لا نم(ليلقالا مهل يم كاع مهددعإ ( مدع ع ا ,( د

 تفتستالو)ارهاظ ىلع نآرقلا أرقت نأ الا ((ارهاظءا سمالا) ,هددع ىف مهعم لدا الف ( مهفرامت الف ) بلكلاىوس 3
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 أ ا مشع ١ ه١ كذعتو هللا كعدوتسا كلما ةتفلا تلاق مث ثعبلا ىلع ةلادلا يب آلا ىلع هللا اودجو مهور 1
 توبات 'دحاو لكل و هناي مهيلع كلملا لاذ مهسفنأ هللا قوت و مهعحاصض م ىلا اوعحر 0 رسذالاو

 7 | هثالث نواوقيس ) ادعم فيكلابابىلع ىتو جالا نم اهلعشل تهذلل نيهراك مال اف مهأ اق نت
 دك ضاخ نل.نولوقسىف ريعضلا ( مساكم 4 ما ةعس ْن واوقبو تيغااباجر ماك م هس دأس# رم + واو-تو مهلك

 -اذ 0 مودع هللا ىلص هللا لو _سراولا_س بات 5 لسا زينه ولا نم 0 هلع هللا ىلص هللا لو-- رانماثف

 0سم ناو مهددعوف مهفالتخا نم مهني ىرج# اع ارا د|, تاق مه ه١ ىحوب ١ نأ ملا كاودلكا

 .مامعأو تااملاودسلا نا ه5 ؟م .ز- ىورووا ىلك ( ريغ 1 ميسان 00 م

 0 ءاون ا ا
 م4 اوحاو مهباسن | ىف .مالعلا و 38 "1 امدعب هللا ىلا درلل نيعزانتملا ٍز 3 1 هلال

 ع | اهءلع ناكو مهاردلا جرحاَو ىوساا لخدال ثوعدملانا ىيي- كلذ مهيأ ققححت 5 2 . .٠ - .٠ 9 7 : 2 هر! ب 8 ص

 . : 0 : 1: 06 ناعما 9
 صقف ادحوم اينارصن ناكو كلملا ىلا هءاويهذف ازنك دحو هناي هومهتا سونايقد 0 7
 0 سوبنامةد ند مهذب د اورف مع ةشقنا انور ريح ان ءابآ ن نا مهضاعإ لاقف ص هصقأأ| هيلع اون 5 موقعي ناكو ديس |

 لاقو ماك مهعبار ةيذاث
 00 مهورصباو رئاكو نمؤهن ارو نا تل كلا م وملكو مهو داو داكو قه م ةتيدملا لمهاو كلملا قلطناف اذ ءالؤه

 مهلا لاق فوكلا ىلا اوهتناامل ليقو ادهحسم هلع و تيك كلملا مهتفدف اوتاف 0 2 ءاك مهسدا_سةسجا و ناك
 ةعيس و افو

 ٍ 0 هعاوتبف لخدملا مهيلع ىمف لح دفاوعز رش المل الوا لحدا ىد م كك ىفلا

 |نم ودلع كاغت هللا ىلص لوسرلا دي ءق مهتصق ىف نوضئاخلا ىا# نولوةيسؤ#

 هماعتناب مهلك مهعبرب لاجر ةثالث مهىأ # مهبلك مهعبار ةئالث ف نينمؤملاو باتكلا

 هللا قتل ميلك مهنمانو

 أوذ نعاعاو نيوسملا لوق

 هلنال لوسر ر ايخاب كلذ

 نولوشوؤفاس وقءعيناكو نار ىراصننم ديسلا لوقوهلءةودوعهبلا 0 :

 #  بيغلاب اجر 9« ايروطسن ناكو مهنمبقاعلا وأى راضنلاهلو 4 1 حان رك ذاعو سو هيلع هللا ىلص
 , - ل 5 , 1 0 7

 نظلاب جرمهلوق نم كك اظوأ هيانانتاوديلع م4 !علطمال ىذلا ىنحل ا ريخلاب امر نودهر ١ . ٍِي رىلعنعولب ل

 1 اًملع ره زامسأ رفن ةعس
 | 6 ميلك هنماثوةعبس ن واوقيو هنف وهام ىلع 0 ءانك انك .اناإ || .١ محقاع ومية
 | هللاءاعاو مالسا |ةيلع لشاب > نع مهل اسو هءلعهللأ ىلص لوسرلاراخخاب نوملس لا هلاواعأ| الؤه دما سمو اند : 0 ءهالء دج اسلتمو الك

 : كلملا نيع باأ

 مهعجاضه ىلا اوعجرمم سنالاو نا رش ند هيكدعتو هللا كح عءدوتسن كلل ةيتفلا

 أن

 000 ا تك

 |0000 او تانلاو ديلا راىور## ميلك مهعبارةثالثن ولوقيس #8 ىلاعتو هناحم-هلوق

 | فيكلا فاكرك ذ ىرخ ملسو هيلع هللاىلص ىنناا دنع اوناكنار ا
 ا ىأ ه4 نواو-دو 0 هبلك مهعبار ةثالث اوناك اسبوقمي ناكو ديسلا لاقف مهدنع

 1 0 نولوشو بنغلاب 3 ميلك مهسداس 4 كيس ص ايروطسن ناكو ةيواملا لاقو

 | | اح !؛كلذاوف لع اناونيإسمل الوق 0 4 0 اك مهنمانو كعرس ٍِه نولسملا لاكو

 شون سع هراس نع ناكو
 شونذا شو شونربدو
 ةقملا ءالؤه ريت ناكو

 ىارلا عباسلاو هلنعأ
 اور ره نيح مهقفاو ىلا

 ( لوسر ) نود لوالاف ل>دزاو لا.ةتسالانيسو ريق هلك مساو سوسفأ ميتبدم مساو سوناقد مه مهكلمن
 لبقتسالا قمم لعفيبديرأوأ اميج نيلمفلا ىف عقوتلا ىنعم ديرت منأومر " أدق كلوقك ؟ نيل م 52 9 نالخ ا ءابهت ا

 ةعقاو ريو ادمن م ةلج مهبلك م يعباروةعيسو 0 ةثدلاك مهىأ و 1000 ةنداك دل اص وه ىذلا

 4 00 1 ريذخاب امهر بيغااباجر رهبلك م4 ا مهبلكم نس داس ا ةد دال ةقص

 انت ) موم1ك م طكرهيعبار ( ةثالث مع(ةنال هلةير روطستلا مهو ه هءاوح ءأو ديسلا نارك له م اس( ( 0 4 0( اذ هى مهفالتخا 0.

 0 71 (نواو ول عرينب بيا انط(بيئلءاجر ير هسداس) كوت ىه هَ( ةسجن)ةس وقعير راملا مهو هباححأ اوبق اعإ !| )ن ١ ولوشو)

 1 : ريمطق(مهءاك مهماثو ) 3 عبس م ه(ةعب س)ةماكلا ام هوكلملا
6 



 ل اهدعإ مههأن او 0 مهد ولى مهل اح ناد 0 7 (ّ ثعباوع د هللا هان 0 ا نبذل

 مهأن 0 ا رثعاب 0 (نوغزاتذا) ثعحرل ا ةوك ىلع مهأب نولدتس مهنا ) اهق تير را ةعامس !!ناور ثء
0 | 

 دزولس 1 ناكف تعم كا همعدس كا نوغل# مو 0 5 ا مه أ مس 2 هن امل 0 لع عزا

 اهق ةسامسد رد ثدح ءام >الانا 22 م هلو قذاعالا ل 2 او ل مد اال ١غ هوت لوش ” مهركدإ و دان

 ا مهفهك باب ىلع ى 101 أناآند مهلعاوشا ) ١ ل هللا قون نيد (او | لاَ 3( تونا“ تناك 0

 مالكم 6 لعأمسد)ةدب اظل سوم ماع هللا ىلصهللا لوس رةيرت تائؤد ام ابلع هلا و وم رس نر 0

 ةدمومهلاوحاو مهباسن م ةيكلا : ةرودم + مالكلا اولقانو سه 07 اها مهم | كاش

 ااودتم ملطف هش سس ١-7
 كل نيذلالعيا # او لعبت ولف هيلع انملطا م مري محا 5-2 هانئ و مهانعا

 قل َح . ملا 4

 د

 2 اع م اولاق كلذ
 مو س 1 3 وم ا قع ل او ىذلا دوع ولاوأ ثعبلاب 6# هللادعونا وف م

 50 يناكعاق بد ,رال همام لا ناو # اهمذ ب نال ةعا ضل نأو لف ثعممت تروح نبل لاح
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 لجوع 1 0
١ 2 0 

 5 1
 م*آء 3 فنا 5 0 در 6 ا 0 اعلا. نع اهئادا 2 ليس ةءئاعق دلو ”ايكحلو 0 0 1 دج > خد لا

 لع أو 1 0 ذلا

 5 ونيل ا 3 00 8 َُى ل 0 ن ىوخ 5 اه يئادنا تدهن ناب | اعايا 6 رخانلا رس اوشن ِ مل ندق 1

 مهيلع ءاذ :يلابو مم ىلوأ اوتاكو

 باب ىلع (مهيلع ن دونا ١

 1 1 ١ 2 ( ةيكلأ مهدصعل لاَ توملاب ام ا ا هللا ماما ني> ةيتفلاحاوأ و 000 نائعبب ا نيكو ف هذ
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 تغطواياطةا مهيف تمظع 05 " مهسحا ىلعا!وبلع نب م 0 هلا م 3 روسو ءاع نودع م كليثلع ىلا لاق ل215

 مانصالاا و دبع ىّتح مهكولم
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 لعتاشلاالا اوناذ لّتقلاب إ ثءدم نو 0 لاذ ثعبلاق مهعزانل ن اكل هو مل ىلع مال اناشإ 6 0 هالات
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 قدتكلف 0 ١-2 ادقو نمؤم 0مل 0 ا ١ قو معاذ 3 لغشاط واخ دومنيدل ع

 ىف هللا 3 ٍولاف قدا مها نيس 0 دامر ىلع ساحو م سبل وهاب ق اأو هن كلملا لخدف نيدح اح و نيؤرتءم ث : زاد

 جرح 3 1 ماعفلا عايش 1 هوثعب نم ةملدملا نع امو همتغلا ةزيظح مزعل كلا قم دسأم م داهف مهم ءابعر نملدر 1
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 5 0 بن ةعاسلا ناو) ناك ( قح) توملادعب ثعبلا(هللا دعو نأ )نيرف ذاكلاو نينمؤملا نسي( او لل
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 ءذهزركوبأو ةزحو درعوبأ ءازلا ن كو و رع «ناكةبورضم ةضقلا 5 00 اع ىأأ
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 رق لا لكساوىف اك ف هك انيلهأ ىأ ا أ 0 حرلا ىل لع لكو ك13 نايا ادش ناذخالا رفذلا اذهل

 : ]نس راوزك أرأ دج هد زج ىاناو لش ا 3 نا تتساقتعاو
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 نيعةنيانلا سا وف ورق

 ْ '.ازملابو فاكلاىف فاهلا ماغداو ليقثتلاب 'ىرقو ه فيفقتلاب بوقعينع حورو ىنمتلا سمأ ىفوأ نينا
 نرعشيالو) فرعيال ىتح
 ام ناعشالو (ادحأ مكب

 نماش روعشلا ىلا ىدؤ
 كلذ ىعسف هنمدصق ريع

 تيس هنا مم ةفاراتكما

 ) ما ) ىنريمصلاو هيف
 ردتملا لهالا ىلا جار
 ( مدعاو رهظينا ) اءأىف

 ) وحرب ١ مكيلع اوعلطي

 وأ )ةلتقلا ثيخأ مولتش
 ءارك الاب( ب ام ىف ودنعيإ

 ةرورصصلا ىعع دوعلاو

 اوت نا و) همالكىف ريثك

 هب و هدحريغ ىلع نينكالا ءاقتلال غدملادرو مغدم ريغو اعدم واولا رودكم

 . اهل اها ىأ# هيأ رظنلف ف سوسرط ةشضدملاو نياكوتملا ىأر ةودااذا لع لبو
 # فطاتيلو هنم قزرب مكنلفإف صخراو ركأو بطاو لسا ٠ نال كدر

 : | ارد كبالو وو فرعيال ىتح معلا ىفوأ نيغيال ىتح ةلماعملاف فطالا فلكتيلو |

 1 اوملطونا « مكيلع او هريظينا مهنا وودسلالا يدش ا و ا
 0 وديسيوأ # جرلاب مواتقب 6 و 4 وجرب 8©امماىف ردقملا لهالل ريعضلاو مكب اورفظيوأ ْ

 نيد ىلع الوا اوناك ليقو ةروريصلا ىنمع دوعلا نم اهركابلا كوريصيوأ © مهتم ْ
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 1 مهيلع انرثعا كلذكو 8 م يتامىف مثلخد نا # ادبااذا اوملفت ' نلو ]ع 0

 '؟دحأا وثعباف ولف متتبلاع رعأ 0 تكاالا اوعدلاف مهني قالا الا 0 كم
 م ةندملاىلاءذهو# ةبورضم 0اس ةضفأا ىه مكقروب لا قبازحلخ ىنعي

 اعأ رظنيلف ف سوسفأ مالسالا لبق لوالا نمزلا ف اهعسا ناكو سوسرطىه لبق
 ذنم نوكتالو نمؤم ةبذ بلطي نأ هوسحأ 39 رم لحأ ىأ 4 اماعط 1
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 انما ل ءالذكو قل لج طة لكك | ام | ل اوشباف ) طا َُث 5 | يم ا اح
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 هازطظق : |كلّذك ةموتلا كلت ” مها 6 "أكو ( مها كعب كلذكو )ع رم“ ترا

 ماظعل ا نم هللا مهسلاال كردص ًاعاف وح # ابعر مهنم تئلملو 9 لاسلاو وا

 ف هنأ هع هللاى ذر ةيواعم ٠ نءو مهناكم ةشحول ليقو مهنويع حا ةشاو مهمارحا

 .ءابعنب | هللاقف مهلا انرظنف 0 ء انا ف شكول لاتف فهكلاب رف مورلا

 مهنم تبلول - ”اعتملط ا واَلاَعف كنمريخ وهن

 هللا ىخر ى

 ىلاعت هللا عنمدقو كلذ كتل هلع

 تع نايزاجملا أ أرقو «مهتقر 3 ا عرتءاح ا م ثعبو 6 اف ارارف

 ١ 3 مهند كلذكو 0 لع ةثتااي امعر تبوقتعيو كاكاو صاع نبا و ةغاامملا ديدشتلاب

 اضعب 0 لأسل 3 مهما د اولءاس دم ف انتردق لاكى ع لآ مهانمعب 9 1 رهان اكو

 00 كا عل هللاةردق لاكىلع انش اودا دزبف م هللا منصامو مهااح اوفرعتيف | ١

 *# مون ضعإو ايو انثبل | ولاق متثبل كمهنم لثة لانو مهملع ياما اوركشيو ثعبلا سما ا

 اولاقوم ىلاعت مال مخ | فلاحا كلذاوهثللةدم ى دجال متانلانال م هنظ تلاغ عماتي

 مهملع سك 9-9 الا راكنأ اذكعو مهضعإ ل لوق كلذ نوكينأ زوجو 57 مكيلاعإ اعا مبدا

 ىذلامويلاوأ موف مهنا اونو ةريهظ اوهدناو ةودغ فهكلا اواخفال م8 ليقو
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 ١ رد تيكا 3 مورااوخت ةيواعم عم نو زغ سابع نءا لاق دحأ مهارب الثلا

 سايعنبا لاقف م4 0 راظال ءالؤه نع اناهللا فشكول ةيواعم لاف فيكلا باص

 ٌ كك ا تعيد 9 ارارف ا تبلول مهلع تعلطاول هل ليقف كم ريخ وه نه كلذعتسا

 ا هاوعس هلوق دي مب ةرد و احر رمهيلع هللا ثعب فيكلا اللا واذ دالف اورظناف اويهذا لاقل
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 لع اناس اورتعف 9م 0 تك 5 روس ١ هللا عنصامو هه 66 0-1 مامر ءتبواضعب مهضعب لأسيل م

 اودادزيو هللاةردق ماظع

 ها عنأ ام اوركيو انيق

 ( مه لئاقلاق ) مهيلع هب

 ةدم[(مت ُ 10 مهسني ر

 نا انثبل اولاق ) ركتبل

 ىنبم باوج ( موبضءب

 لوقلاوداهتحالازاو> ىلع

 مكبر اولاق) بلاغا نظااب
 راكنا مكتبا ةدع (متثبلاع لعأ

 اولعدق مهاكمهضعب نم مهبلع

 ةدملانأ ماهلابوا ةلدالاب

 هلعاالاه رادق»ءناوةلواطتم

 اواخد مْمأ ىورو هللاالا
 مههابتنا ناكوت ودغفهكلا
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 ضءبوأاموبانثبل هباوح ىف

 نينس مستو ةنس ةئاعالث ةقرو دعب
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 مونلا دعب ( مديلاع لعأ مكر اني 3 ىنعي(ا ولاقءوبضعب وأ او لاق“ ىد امه قبدقو سعثلا ىلا اورظدف اوحرخاإف ( اموانُ "2



 3 ا اصاصتخا ميصتالو سه اهيدصت تعسلا كلذىف ناك امنا ىن#ي هللا تايآ نم هنآ ةبراعو هلال
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 دم نع هلل ل نه مميدحو

 هللاثانآ ن هذي 0 .ةعلاط ص ردو م لإ اروز 9 1 1 1 5-0

 نمو 1 ان ومس دادوذاوأ م0 ا سام لدم (دتهملاوهف هللا
 ماع ءاشلااما هيدارملاو حالفلا باصا ىذلا « دتهملا وهف 8 قيفوتلاب 4 هللادهي

 تل ىلاعت هللادقفو نم اهب عفتنملا نكلو ةريثك تايآلا هذه لاثما ناىلع هيبنتلاو 1 ظ

 .هيليزم 6# ادغمعابلو هلدحت نافل هلذختن رمو © لاضيب نمو ]9 اهب راصبتسالاو اف |

 ٌّ 1000 زل مملقتةرثكل وأ مهن ويعحاتغنال#اظاقبا مستو ف هدشربو
 نام رامزلا لوط ىلع ,هنادب انه ءايلياب ضرالالك اذ ارك لاعشلا تاذونيهلا تاذوإ# مدر ,

 هي لدي لءشب ابوصنم ردصملا ىلع ميماقتو ىلاعت هلل ريعشلاو ءايلاب ملقيو"ىرقو

 0 ددر مهعبتق هل 0 باكوه * مهبلكو 0 مهبلقت ىرت ”وىأ مستو
 ةعبتو مهعبتف هباوسم ءاراتمبا )ناو اوفانف هللاءابحا بحاانا لاف ىلاعت

 0 ةباكح © هبعارذ طساب 9 مهبلك بحاص 0 مهبلاكو ًارقنم ةءازق هدن يو. .بلكلا

 بالا دمسولا لقو فتكا اخي ديموأب لما مسا لأ كانا ةيضام لاح |
 ١ ب مضب مهيلع تءلطاول ”ىرقومهبلا ترظنف # مهيلع تعلطاو وا وه ةبتعلا لقو

 | ةلملاوةيلوتلا نم عون هنال ردصملا لحن ارارفو مهنم ترهل «ارارف مهنم تيلولو» ٠
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 هلاوإح و هللا ف أودعها

 لإ مهد_ثراو مههوجو

 ةينسلا ةماركلا كلت لمن

 0 املو مدل دش ع ناف للضي نمو)

 الف هلضأ نمىا ( ادشسع

 حفب (مسحنو ) هلىداه
 ْ مصاعوةزجو ىاش نيسلا

 باطخ وهو ىكعالاربغ

 عج (اظاقبأ ) دحأ لكل
 لبق ماين (دوقر مهو)ظَش

 ماس م وعفم منوع

 تانبل لبق: ىلامش فهكلا باب نا ليقوةما ركلاب مهلا صاصتخا هيصتالو سعثلا هييصت اظاقب أ كلذل رظانلا ميسم
 اوتسال |دنعال و بورغلادنعالو عولطلادنع مولع ا عقتالادبأ ةانقمىف مهف شعل نيم 00 د ميو ١

 مهللبق ( لاعثلا تاذو

 لقو ةنلايف ناتبلقت
 ءاروشاع مونىفةدحاوةيلشت

 ةياكح (هيعارذ طساب ميلكو)
 7 2 1 لعاقلا مسا نالةضام لاح
 أ | «اظاقبأ طدحأل ملاباط> 4 4 ىلاعت وهنا هأ وك 2 هدشرب ىا# م ادش سام ئهملا نى قناك اذال معنا
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 | عفديو اهيسنو حرلادرب هيف مهلاني عستعف اهتم مهل هللاراتخا نكلو اهرحن ميذؤتف

 | ممأشنا ىأ هللاتايآ نه كلذ هلوق ىنعم نوكي لوقلا اذه ىلعو هو راغلا برك بع

 | آان ةيقو فهكلا بامحأ لثم هه ىنعإ # دتهم اوهف هللادعن ٠م # هللا ءايآ ٠ ند متبدحو

 ا انيس ىأ « ايو هلدجتز اذ هدشرب ملو هللا هااضن ٠ نهو ىأ 4 لاضي نهو## ماع

 ا اذو نيهلا تاذ مهلقنو © مايل ىأ 46 دوقر مهو ظ ةمتفم مبيعأ نال نييتنم ىأ ةبتعلابواءانفا( ديصولاب)
 ,اسدالارك الن كاحلا د ساو نوبلَش اوناكسابعنءالاق كلا امشلا |تفرشأوا !( مهيلعتعلط !ول)

 0 #8 ناتيبلقت ةنسلاىف مها ناكل ةوءاروثاع مونىف نوبل اوناكلبق مههوخل | تلو ,') مهيلا ت رظذف ىلع

 81 طاقاوئز 0 ناكدن أ هةعو رع أ !طكناكسابعنب !لاق# هيعارذ | تبرهو مهنع تنص ىعال( مهنم
 اطقم "2 عيا اقوة زج 00 الاسد .اكلمقو رفصأ ناكل. قو بص || ىلع بوصنم( ارارف) مهنم
 تلو ىوعم 5 ردصملا

 ١

 : "و فيكلا ناك أت كى وس 0015- هنا ىف. نسل لق نا 0 )قو

 ولعح وهيعارذ 0 طسب دقن اكل ا ناكو بالا هش 2ع لف 00 انف ىأ دبصول لاب له |

 أ ٌ . 117

 ) دترم اورف)دن كلا هللا دهم نم)

 ا هشدغ نء(للضي نمو)هندل

 00 باكلا رعت نعل | تاذاولقنا اذ ذاؤ هءاعح أمم بان ,اكلق 5 مهيلع 0 ادع سا زازا 59

 دش ىحابل وهل دج نق
 د ا بلع ت .ءاطاول اهيلع دقر لا هتؤارسك لاعشلا تاذ اويلقنا اذاو'| : |

 ْش 514 2 دقرو ىرسس دكا لا 000 رباققوم

 | غلب ا دحأ مهيلا لضتاال ةسهلاع نم هللا هسبلأ ل كلذو## ارا 0 تسلول | | 1 ء( اغاق تأ ) دحعاب

 ريع

 | اينكلا , (مملكو) مههوأل ضرالا لك ًانال يل ةسعماعلكف (لاعملا تاذو د ءايندوت

 012 رال( لمت و) لاح كلت (ميلع) تمجص (تملطاول) بابا ءانغب (ديصولإهيعارش طسسإب ) ديمطق
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 مل



 ع ع . ١
 |مانصالا ورافكلا مت ءاريعاذاو ع مطقنءوأ 11 لهاك هربع ك-عد نون ركل قا ل

 ا 2

 انك ميلان هللاالا مهيدوبعمو موسقلا متلزتءاذاو ىأ كوصصتملا ريما رع 5 4

 ريدقت ىلع ةيردصمامنوكت نا زوجو نيكرشملا رئاسك مانصالا نودبعيو هتلانودبعي ||
 نع ىلاعت هللا نم رابخا هنا ىلع ةيفان نوكتناو هللا ةدايعالا مهتدابعو مهو زتءاذاو ْ ١

 0 فهكلا ىلا اووأف لق ولا راعا قيقكل هياوجوذا نيب ضرتمم فحول ١ ا ا
 مكل 'يهيو 8 نيرادلا ىف  هتج رم قف مكلع عسوبو مكل قزرلا طش # 2

 ةوقو مق عوصنا كلذ مههزجو نوعفتلا ىا هبنوقغ”رئام ك4 م
 اتق سعاعنءاو عفان انتو نا لغش مهقولو ا ردصموهو الإ رك ميما فب

 باطالاو مهتنأروا## سمشلا ىرتوؤ# معفلا هسابقناف ضيخناو عجرملاك اذاش ءاح ا

 هنع ليع  مهفهكنع روازت تعاطاذا لف دحا لكلوأ سو هيلع هللا لص هللالوسرل

 هلع اعراوز لايت هللا نالوا 1 5 فيكلا نال
0 

 مميذ وف مهماع اهعانش شالو

 5 ع ياس <

 بوةءيو سعاعنءاو اهفذ نويفوكسلا أرقو « ءازلاىف ءاتلا تغغداف روازتت هلصاو

 نيهلا ةهج هم نيعلا تاذ ف ليلا ىنمع روزلا نهالكو رامحم مهكر اوزت ىرقو»رمحك روز

 م ع وصلو مهيطش © مهطرقت تبرع اذاو 0 نيعلا 3 تاذ ةهجلا اتيقحو

 ا «دهنم ةوعنو مهو وه هلوقل هلا_عثو فهكلا نيع ىنمي  لاعثلا تاذ » ١

 2227 2 1 د12
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 قدا 8-00 :يكلا نم ع. ده ىف )ا

 قراملا برقاو شعنلا تان ةلباقمىف مهكلا بابزال كلذو سممثا رحالو'
0 ١ 

 هرادماهرادم ن 9 نسمثلاو ا عد و ناط ركل عا ر قرشم كاكا 0 اذا بر انلاو

 ء ابغا سلا عقيف هال لا

 مهباج كا يك ا م 0 :اوأ أ مهنأش ىأ 0 هللا تايآ ٠ ند كلذ 2 م لبو مدا

 0 كلان هللا الا ,نودبيام م مهو ازيعاذ 7 اكل مانصالا كود نود عاو هللا أ

 كل طسبب ىأ و ركل رش لف هس لا انما ىأ « فيلا ىل ما اووأف 9 هتدابع اولزتعت |

 أ 6 اقفرع كسعأن م ركل ا ليس ىأ 4 ”يريو هتحرنم مكبرإ»
 سما |ىرتوا#« ىلاعتو هناحجس هلوق # مكقفرو عرسي

2-0 

 ا

 ليك ىأ «روازنت تعلط اذا

 كلذ # فهكلا نم عسدم 0 || | 00 0
 ا تي دمج د يح وب

 !“يمو)هتمعن ندم 70 0 مث 0 ,انلاادها + ١

 ا ل 5200 دوي الو ءاوهلا د م علاش ثم هاطسوقف

رغلا لب ىذلاوهو نعالا هناك + ةلياقم هس لك جا طك
 أ 6 2 2 7و ب

 ىذّؤف مى.لع هيو لدعيو هتنوفع لاكتو هساحمل

 م
 ا هللا دوعيام ى

 7 ىأ #0 مهطر 0 ” تبغ اذاو ف نيعلا بناح ىأ 8 نيد ملا تاذ 0 آله لدعتو |

 مالكوهوأ هللأن ودن» امودبسي 2

 ؟ اوأ ام يكلا اوامحا 1 4 00 كتيكلا اور 9 هللا ريغ |[ 00 يا هم فلا نع هناك هللا نم رايخا ضر

 كلذ ولاق اعاوعفتا ىأدنق ف رياموهو ىاشو ىندماقف ع (اقف (اقف سس كسعأ نه 9 يمو 1 (هتحرنمم 31 مك 1

 مهربخأوأ مميش ع وصنو مسالا هيلع 6 1 اءاذزإ م مجاحرف ةوقو هلال ششي

 ىرو ر مرصع نا 2
 (روازت تعلطاذا سمشلا

 راو قو ءازلا 8

 هلسأو ره ريعرو از  ىاش

 ءاتلا ماقد داب فنتق روازن

 لكلاواهف ا ءازلاىف

 هنموليملا وهو روزلانم
 قورلاو هللا كاماتا ناذ
 نع ) قدصلا نع للا
 هع لكما 1 / مهفيك

 مهميلع اهيعافدش

 نيملاةهج ( نيهلا تاذ)
 ةامسملا ةبحلا اهنقيتحو

 عرشلالو

 تبىغاذاو ) نيلاب
 مهكر تت ىأ مهعطقت( مهن رقت

 لاعثا| تاذ )مهنع لدعتو

 عستم ىف (دنم ةوحف ىف مهو

 مما ىتءملاو فهكلانم

 مهبيصتال هلك مهراع ملظفف

 اهعواطىف سمشلا

 ناكمف مهنا عم امو غالو
 ةباصال ضرعم جفن عساو

 اهمححت هللانا الول سمشاا

 مهراغ نم عسفنم لقو مهنع
 درء وءاوهلا حورهمق مهلاش

 برك نوسال و ميسنلا
 ( هللا تايآ نم كلذ) راغاا

 نم مم هللا هعينصام ىأ

 اهضرق و سمثلا رادوزا

 ارا مان(قاكلا ىلا اووأف
 ىرتوز ب فلا لوقدلك اذهوادغ مكب قفرمام( (اةف رم كسعأ نم ركل

 مهوز)را اا لاش ) لامشلا تاذإ مهكرتت( مهض رقت تب ياذا و ) را هاا نيع (نيعل !تاذمهفيك 05 3 لسع (روازت تعءاطاذاس مثلا

 هللا ئاع ند (هللا تابآ نم) ممصق ن٠ تركذئذلا (كلذ)ءوضلا نمدنمءاضفىف لاق وف هك |نم ةحان ىفن(هنمةو ىف 3



1 
 ءريالام ىفا ليقوم راكملا لامعتسا ومراحل بانتحاوىوكشل اكرتو ىذالا فكو ىدنلا لد, ةوتفلاو تف :ةمج (ةي ف منا)

 !فدقدق سوناقد صاوخنم اوناكو انيق ( ىده معاندزو ممرب اونمآ ) لعفلادعب هسفن ىزءالو لعفلا لبق

 ' مهقافا لصحف اواعنف هححاصل رمضيام امعهالكر رهظيفانم نانا ناننا لحملاولاقو اضعب مهضعب فاخوناعالا مسولقىف

 ءنرسس> و ناريغلا ضءب ىلا ندلاب راوفلاوزاطوالا نارحه ىل ءربصلاب اهانوقو ( مءولقىلع انطبرو ) الا

 ' مهتاع نيح هيةالابم ريغنم ضونابقد وهورابلا | ىدينيب ( اوماقذ | ) مالسالاب رهاظتلاو قحلا ةملكب مايقلا ىلع

 7 مهانيع# نلو ( اهلا هنود نم وعدن نا ) نيرختفم ( ضرالاو تاومكلابر انبر اولاقف ) مانصالا ةدابعلرت
 : نمهيفداعب الا و اظل !ىقطارفالا 5 5؟ ردع وهو ططغاذ 7 رششعسماخاءزحلا م الوق ُ اطلق انا انات دق (

 (ءالؤه) دعباذاطشي وطشي

 نايبف طع (انموق) ًأدتبم
 (ةهلآ هنودنم اوذخنا )

 ىنعمىف رابخا وهو ريخ

 | دوه تغلب ىدع هأندز ةمهارإ اونمآ لف ةيبصو ىصك ىتف عج نابش# ةيتف مهناو# *

 درلاو قل ار راهظا لعءارخباولاملاو لهالاو نر طولا رحع ىلءريصلااباهانبوقو# مهب واق ىلع

 دن نا ضرالاو تاوعسل ابرامير اولاقفو» هيدي ليد 3 اوماقذا 0 راب سوبانقد ىلع

 رفم قأانع دعباذىأ ططشاذ الوق انلقدقل هللاو # اططشاذا انلقدقل اهلاهنودنم |
 0 3 َِى . | (ىلعزوتأيالوا) راكتالا

 و هربخ ةهاأ هنود نم اودختاو# نام فطع »4 أنموق ماد ادتبم## ءالؤه ب رظلا ىف | م ع ىلع 7 ”انذلإ

 ناطا_سب ِ مهتدابع لع 3 مهلع هي نو ايذله نو ايالول اد راكنالا ىعم ق رابخأ كاز قاع تاع 3 - 1 . *.ءررو هل 9 3 . ا 0 5 نويل -

 : لد الامنا ىلع لد هيفودالا د ندلا ناف رهاظ نا_هربب 86 نيب ا

 © ابذك هللا ىلع ىرتفانم مظانفو# رارجديم ديقتا ناو ةوذ + كااسلاو
 نب ا
 و مقالا نودبعياموؤ# ضعبل مهضعب باطخ# مهول 3 اه هم ا

 وهو ةرهاظ ةححب (نيب

 ناطلسلاب نايتالا نالت يكب
 لاحم ناثوالا ةدايع لع
 0 اونمآ 98 نابشىأ أيدت منا قدصا ىأىلل كلا نا اربح |١ د ىلع ىرتفا نمت رظانف)

 ب ميولق لع داش ىأ 4 ممولق ىلع انطبر رو 9 ةريصبو اناعا ىأ * ىده !١ هلاك تلال(
 اون ام ةقرافمو مهموق راد نار 0 ىلع اوريص ىت> ناعالارون مهانوقو تددقتلاو 5 (مهوقل زنا ذاو)

 0ع ىنعي # اوماقذ اوه فهكلا ىلا مند اورفو شدعلا ضفخ نههيلع :

 اوعسلا بر انءرإ# ةيتفلا ىأ اولاقفإ# مانصالا ةدابع كرت ىلع م16 نيح زاب أ : رازثلا لع ع نعتسمس
 مانصالا نودبعي اوناكمهموق نال كاذ اولآق امنا ياهلا هنودزمه وعدن نأ ضرالاو 0

 ةللاريغ انوعد نا ىنعي ايدك للقو اروح ىنعي سابع نبا لاق # اططش اذا انلق دقلو» را ل يطع نس

 نيح شعبا مهضعب نم

 ا لا 2 20 6 أ
 ع ههلا خي هللان ود نم ىأ # هنود 1 ودحلاو# )لع ١ ىتعي 3 انموق 2 د : تاو عارل قوما عادا عا

 'ماتصالا ةدابع ىلع ىأ < 4 2 ميلع نواب ايو ال اله ىأ هي الولإ 1 اممودسبعي امانصأ ىفعبا ظ

 ماسالا دا لع ةدح نامسالا نال كلكم هفو ةحاو ة هدا 1 ىأ 5 نيب 0 ا

 ) صعب لاق مثاداو وأ اكيرش هلذأ زو ىأ «!ذكلا لع ىلا م ظظا ن4 ل راحم |

 ءانثتسا (هللاالا) ممدوبعم
 .نورقب اوناك ممناللصتم

 ةلغ ( ةيتفرملا ) نآرقل
 3 مهايدزو معرب ا
 2 ١ ريف انظفح 5 هلق ا نامبالا ىلع مهانتيث لاو ٍه مهيد 2 مهانتبلا لاقبو نيد سعأ ىف ةريصب ( ىده

 رآلاو تاوعلا برانبر اولاقف ) رفاكلا سونابقد كلملادنع نماوج-ر خذ ا(اوماتذا) ريصلا زهاتمهل لاقنو ناعالاببسولق

 لود نم اوذختاانموق ءالؤه)هللالعاروزوابذك ( اططشاذاانلقدقل )ابر ( اهلا) هللا زن ود نمدبعن نل(هنود نهوعدن نل

 اعأمتلاناةنيب ةححن ( نيبناطلسب ) م دابعىلع نوتًياله ( مسلعنونأي الول ) ناثوالانم(ةهل [ ) هللا ودنماودبع

 اه متكرتو مه وقتك( مهوقلزتءاذاو)اكيرشملنأب (ابذكتلاىلع) قلتخا (ىرتفا نمر رظادحا سيلف (رظأن ف ) كلذب
 ١ هللاالا) اودبعت الف ناثوألا نما نود ن (نودمعيامو)

 نودع 0 0-0 0 ودع أمو #كموت ىلإ ي مولا زيعاذا وو ضعبل

 ل

 هإ
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 | 27 فيكلا ف مهتاذآ ىل !اعاش /
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 انام هام ىنعإ مونلاع نم اياحابلع اتيرض ىأ (

 0 ههنا هد 012 دع ننس ) هك ادخل ره

 ىهف ةدودع. ه4 ع _مهراداماف 0 دداعرب

 نإ نق ©

 تاوصألا اهنا هانا مع عمسلاع :ءاياحا,.لعانب ريض ى يا لعارتتإلا '

 الرمل نائر ُظ  نيتسنهكلا ىف ا لعى مهل وق ىف فدخ ام لوعتملاك ةزْولا|

 مهني ةالم ناف ليلقتلاو ريكتا ل: 0 نينا ص 55 ددع تاوذ 4ك 7 اددع 07

 اَساطم ايلاح اتاعت انلع قاعتمل * رس قف مهانظقلا  مهانشمب مث م هدنع موي ضع ش

 ظ
1 
| 
 ا

 ظ
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 : ابلغ زم امهثالتخا معنا دارملا رأ.رافكل ةنيب ةبآو مام

 مهثبل ةدمىف مهريغنموأ مهنم نيفلتخلا هي نييزحلا ىأ © ايلابقتسا اقلعت الوأهقلعتل

 هدع قلع ع ايما ىقءهن مىأ قامو مهئبل ن رامز 5 اذن طبض # ادمأ اوثاامل ىصحا

 هالو قمؤ انتم لاح تلال هل وعقم ادماو ضام لعقوهو و هريد ىصحاو 1 وهف امثل

 ليضفت مجد ١ ىصحا لقو زيمك ادماو ةاوصومامو كد لسع ماللاو لوعغملا هنأ لقو

 فادح ءاصحب الا نم

 هلوقك ىصحا هيلع لد لعش بص

 اسناوقلا فقودسلاب ع برضاو

 قدصلاب #« ق ولا مهأبل : كيلع صقن ن . 28

 كلملان ناكو دحأ مهفرعي مل اماوقأو ا )0 ددموأ نبأ رح ها

 زلاىف اودقف دق ةئتف نا عمس دق اعدؤف 3 دو از ىفحواىلعةبوتكم م ا نايل الا نام

 اودالاامف م-هبب”الةليق 4

 ا نادال ننام سلفاو) لال ىصخن اوه مهاهلوةك د اوزلا

 | نك مهاوجاع لاقف نب رد بوتكم همسا اذان مهءاعسأىف رظنو حوللاب
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 مه رشف اهلك "لح وفل 00 دز 0 أمم م هرشباف ىباهحأ ىلع 0
 ع

 كلذف لا اند ءرأ هباعسأو كلا ىل اع ىمع ا ومهحاورأو هحور هللا ضقف

 عرأ

 ْ ني لاق كيلا كلا او ل م هعم نمو تكل

 | |ولاَعَو مريح هعماو 0 لل اوراص ى 5 1 ىلا ةشفلاىوأذا لح وزع هلو

 |نشر انوا نع انل رق ا انل يهو ندلاق ةياده ىأ هجر كل اك امر

 ةمالسى را ءاان م احر ع 4 سابع نءا لاقو انش هيفامو كاضر هنم سّملن ام ىأ

 ذوفنانعنم ليقو مونلا مملع انيقلأ ىأ 46 مهناذآ ىلع انبرضف وف ىلاعتو هناحي-دلوق
 4 اددع نيدس تفيهكلا ىف# هيد 5 توصلا معم | اذا متانلا ن او مهحداسم ىلا تاون ا

 : مهم ون نم ىأ مهانثمب مثول ةرثكلا ىلع لك 3-5 ءلأ ناف ةريثك نينس مهانعأ ىأ

 ْ علا هن قاعتام ءانأ اعاو املاع لزت مل لحول ءئع هللانا كلذو ةدهاشم 0 أ 04 :

 د نيتف " اطلا ىأ 86 نيب ز زحلا ىأجل ارايتعاواناعا اودادزبا مهل مالا روهظ نم

 | اوعزانت ةندملا لع كلذ و امايث مهفيكى اوثكم امل ظفحا ىأ ادمأ اوبل ا

 ءا.اء ًأرقن ا 3 قحاب مهأبن كناعصقن نحن : و ىلاعت هاوق# فوكلا ىف مهثل دم ىف

 مر

| 

 أ

 ا

 ا

 ا

 كءاعص

 ند

 0 هرادقمإعي لللقلانال ام 8

 نودعيا وناكم ينال ةلقلا تيكلا# روس ل

 يكل نونزيو لدباقلا

 نم مهانظشأ مهانثعب مث )

 (نيرْطلا ىأبعت ) وتلا
 مهثبل ةده ىف مهنم نيفلتخا

 اوفاتخا اوهبتنا املهنال
 لئاقلةءلوق كاذو كلذف
 امون انثيل || واق مع 0-6

 رعأركبراو ملاك 1 ل

 اولاق نذلا ناكو مليلاع

 نيذلا مهمثبلاع 5 مكبر

 لراظتدم ا راع

 نيفلتخلا ندد وأ

 لق امصحلأو اغا (اذمأ
 آرام | ضام

 فدا لعقلا ودل ل ودم
 انملاو ىاوهو انتل 0 ِ ِِء
 0 كينيف كاس 2

 انع 5 0 تاقزال
 0 لاك نمو مهثيل دماب

 وهو ءاصحالا نم ل

 ريع 5 ممءاش ناللزدقفدعلا

 ساش سل درحلا ثالث 1|

 ىلاعت هنأ عم !ءل لاق اماو

 دارملان الكلدي املاعل زب ل

 اناعا 0 0 3 2

 را 2

 2-2 ا ةعائثلا# 1 6 ندد فيهكلاىف) م 0 ع 1 مونلا مهلعانيقلأ (مبن ”اذالعانرشل

 فهكلاىفاوثكمامل ظفحأ ( اوثباال ىصحأ ) نيرفاكلاو نينمؤملا نيشرفلا ىأ(نيبذ +اىأ )ىرن كل( زعنل )اومان
 (قحلاب) مهريخ (معأبن) كل نيبن ) كيلع صن < ) الجأ(ادمأ
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 1 ( رشعسماخاءزجلا |
 اوةلطنااولاةو اضعب مهضعب ىصوأو ضعب ىلع مهضعب مسوتالصلاملا اوماقف مم ىتؤيل

 نولوقب مهامنيبف هنأت ىتح انرظنني وهورابإلا ىدينيب نآلأ هناذاضلمع اناخأ تأئانب
 ةيكلا باب لعافوقو هباححأو سوبر ,أب مهذا ةلاخلا هذ هىلع سولج مهوكلذ

 ْ صقف هربخنع ءولأ-مث هعماوكب ىييموأر الف كسوهو لخدو اعل مهةبسف

 : اونوكل اوظقوأ اناو ليؤطلا نمزلاكلذ هتلارماب اماين اوناك م اوفر عف هلكربملا

 | اوبرأ اضل رئأىع لخدمث امف بيرال ةعاسلانأ اولعملو ثعبلل اقيدصتو سانلل

 ٠ امهنفابوةكم صاصر نمنيحول هيفاودجوف م" 0 توباتلا متفب م أو ةنيدملا

 اوسولاةو سويطب و سوعدوسنوربيبو سن وطش5و سن وط سو اممم وانمملشمو

 اولخدف مهيدنع مهتش نأ ةفاذع سونابقد مهكلمنماوب رهةيتفاوناك ريمطقدعسا
 مهربخو نبا انتكالأو ةراحملا ىلعديف كلاما ماع رخأ الف فيكلا

 مودح وف فهكلاةيتفلا ىلع اولد مث هحمبستو هللادم ممتاوصأ اوعفر مث ثعبلا ىلع

 هللا اودجو هلل ادويه هباصخأو سوبرارخت مها لب تنوع 0

 ىذلا نع ةيتفلا مهربخأو اضعب مهضعب لك مث هتايآ نم ةيآ مهارأ ىذلا ىلاعتو هناعس

 [موردس اعلا - ما اديرب لو دلع 0

 ةئاحتالث ذنم رهافوت ,ناكدقو هللا مهثب ةينف را أروب

 : تاوعسلا بر مهلا كدجأ لاقو همهبهذو هيلا هلقععجر د لنا كلملا ىنأ الف رثكأو

 داب آل هتلمح ىذلا * ىنطت ملو ىنتجرو ىلع ت تاوطت كل عبساو ةادك عا و ضر ,رالاو

 ونأ تح همم اوكرو ككرذ هتبدم لهأ كلذ ربخأ أ مث سورديب حلاصلا دبعللو

 8 ةفلاىارو لي !دعص الف ةهكويحكلا 0 ةوه اوعراسو اهاه أ هاملتف سوسفا ة هدمه

 م و | مث مهمادق ا سور دح ماكو هس لع ادحاس ا 0 مب قنسوردح

 اكل لولو هللا كظفح هتاكريو هللادجْترو 5 السلا ماا كيملا
 ومانق مهعجاض ىلا اوجر معاذا متاق كلملا ابق ناو سنالارشنم هتلاب كذيعنو

 مه لجر لكل محي نأسعأو مهءاع مهملع ممايش لعجو مهلا هولك مهسفنأ هللا“ قوتو
 ةضفالو بهذ نم قلخت لانا هل اولاقف همام ىف ارا مانو 0 الث بهذنم تونى

 > بارتلا ىلع كفوكلا ف انك ا انك را ريصن بارتلاىلاو بارتنم ائقاخ انكلو

 3 | د اوال حسن 0 0 ع 2 ا ل

 0 لكىتْؤي نا ىعأو ايظع ادع مهل لعجو هيف لصي ادهم فهكلا باي

 و اكل هله لها نم لج رانأ لاق ت تنأنم كلملا هللاقف حلاصلا كلملا ىلا لج اهعلخ نات
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 (/فهكلا ةروس ) أ 6 ع
 أمه راع ناريدب نيذللا امريدمو ةميدملا رمل اعلا وفل

 نظ امها هناوقلطن!الف سويطنطرخ .الامساو سورأامهدح مسا ناحلاص نالحر

 سانلاو ىّسوهو الامثو انع تفتلي لعد رابلا سونايقدىلا ه.قطشاعاهنأ يمل

 هلاو ءاعتلادلا مهللالاقو اعلا | ها عفر مث نونجانم 000 م هنم نور

 لو لجوال ظل كنتماحور ىم يوأو اريص مويلا ىلع غرف أضرالا

 نيباعيج 0 قنوتأب مهيلابو تيقل امزولعي مْءلاب نوخانيبو ىننباوقرف هسفنىف

 قرتفنالوادبأ ادن هن كك رسشنال ودنا ناعالا ىلع انقئاوتانك دقاناذ رابجلااذهىدب

 بهذي ملهنأ ىأروسويطنطو سو برأ نيهاصلا نيلجرلا ىلا ىهتاالف تومالو ةامحف

 ارظنو قرولا سويطتطو سوررأ ذخأو ءاكحلا هنع بهذوقافأ سر

 نكلو ازنك تدجو امال لاقف ىتفاي تدجو ىذلازتكلا نبًأالاقو اهنم ايسعوايل
 لوقأامو قأشام ىردأامهللاو نكلو امرضو ةنيدملا هذه ششنوىإبا قد ١

 ةنيدملا هذه لهأ نم نأ ىرأ تكف ابأامأ اهلك لاقف تنأنم امهدجمأ هللاقف مكل
 هللاقف هابأالو هفرعإ نه دجوب إف هيبأ مساب مهربخأفام كفرعي نموكوبأ نمو هاليقت

 قادرصب .نكن هناع ناد امل رديف قحلاب انئينتالباذك لحر تنأ امهذا

 قمحهنكلو نون سيل مهضعب لاقو نونغ لجراذه هلوحنم ضعبلاقف ضرالا
 كلسرئانأ نظتأ اديدش ارظن هيلا رظنوامهدحأ هللاقفركتم تلفن عكلادع هسف
 ةنسةئاهالث نمرثك أقرولاءذهاواب.رضوةن.دملاءذهشقنو كس لاماذهنأب كقدصنو

 هذه ةارس كلوحو طم خويش نو انيرحلتو انكفأتكلا نظتأ باش مالع

 برضلا اذه نم اندنع سلو اند ةشدملاهذه كاوا أه ةالوو هلل

 اذه. فرتمتىتح كو أمئادي دغاباذع ٠ تاعتف كن ع" اس ىننظال ىنناو راندالو 1

 اع مكقدص ملمفمتنأ ناذ هنع مكلأسأ اكن ددحأ اهماع مهللاقف هتدحو ىذلازع

 0 قرماه الا 00 كلملا لمفاف لاقفأش كتكلال لس هلاولاقف

 كلهو ليوطرشد هلولوالا نامزلا ىف كله كلمالا نكيملو سونابقد همسا نم شرال
 دقل لوق أ اهف سانلا ن م لول فد امو نارملاذا ىنااعلك لاقف ةريثك نورق 8

 هنماش رهف تيغاوطال ججنلاو مانصالاةدابعىلع انهرك ؟كالملا ناودحلاو ند ىلع ةيتفانك

 ىرتشال تح رخانبننا الف هيفانفف سواد ليج ىف ىذلا فهكلا ىلا انينأف سمأ ةيشع

 مكيرأ فوكلاىلا ىبماوقلطناف نورتاك م كسسانأ اذاف رابخالا سسحنأ اماعط ىباحصا
 لحوزع هللااهلعح هللا تايآ نه هدر موقايلاق اعلم لوق سوب ١ عمسالف ىباص

 سويطنتطو وترا قلطناف هناصأ انيرب ىت> هعمانب اوقلطناف قالا ىدن ىلع مل

 ّى ًاراطق ملا قرظنل تكلا ناوعأ و مهريغصو 0 ةمدملا لهأ عيج امهعمر

 ناك ىذلاردقلانع مم. ارشو مهماعطب منع سدتحا دقلاخم ام فيكلا باس ةيّتقل

 هنوذوحمبو كلذزونظي مهامنيبف سوباقد مهكلممىلا 1 ادق هنااونظ هل

 مهيلا مم, ثعب سونايقد رابجلا لسرمم ااونظف ةدعصم لكلا ةبلجو تاوصالا اوعمسذا
 ( عي ا؟اخواق )



 3 2 4 + رح « رثعسماخل اءزجلا )
 ب لاس لوم نار لمعف فيكلا بابنع ةعوزتهةراحتلا ىأر فيلا اس
 الو /و هنرعفاهلهأ نم 5 اربانأ انو قيرطلا نع دصي افهم هني دملا باي ىنأ تح

 . هرص ؛ عفر ةشيدملا نااقلت ىتالفةنسةئاكالثن كلذلبق اوكلههلهأو سونايتدنأ رعشي
 ء[راطفإبفار هاظ ناعالا سعأ ناك ذاناعالا لمحل تناك ةءالع باءاارهظ ىوف ا 0

 كاذ لثم ىآرفرخآ بابىلا ىضهوبايلا كلذكرت مث الاثوانيعاملا رظن لءجو بع
 يق مهكر نكي منيثدحم ريثكاصاخشأ ىأرو فر هناك ىلاب تسرلةنيدملا قادلا ليك

 |. هنمىأ ىذل:بايلاىلا ىلا عجرمت ناري ريح هب أديلا لتحو نحو ع لعق كلذ

 دو !ل ناك ىسأ ةيشعامأا ذهام ىرعشتياإي لوقبو هسفن نيبودنيب بحت
 دلدنأ ىرن مث ملاح مكن ىل !ءك ةرهاظ مو.لاواب نوذتمتسوةئيذللا هذهىف ةمالعلا هذه

 نوةلحاسأب عساها 1 1 تل لخدمث هسأ رىلع لعد هءاسك ذ ذخاف مئانب

 ٌرهرادج- ىلا ءرهظ ادنسم ماقف ١) الا حارواست كلذتداز زف ميم نبا ىسيع مساب

 | الا ]ع ناكر سلف سم ةشءامأ اذ هامىردًاممتلا ود ىف لود :وهو ةئدملانار دج

 1 ذاذيالميم نبا ى-دعركذي ناسنا لكع مساذ مويلاامأو لتقالا يس نبا ىسيعر كد ند
 ْ زاريملاك ماقفاثيدم برن ةنبدمعأ مهللاو ف رعأى ماا .دملا, تياهذه لعل هسفن ىفلاق

 مسأوأ اسهىل لعل ه-هن ىف لاقف سوسفا اهمال اقف ىتفاي ية دمل اهده مساامدل لاف ىتف قققام

 ؛ 0 ذلا ىلا ىف كهأف رمش اسف ىنءيصي نا لبق جو ركنا عرسأ ن اى ق# هللاو ىلقع بهذأ

 ١ هدي ىنمب هللاقو ممالجر اهاطعأو دعم تناكتلا قرولامهل جرخاف ماعطلا نوعاتبب

 ' الحراهلوانف انهبجعف اهشقنو قرولا برضملا رظنو لحرلا اهدا اماعط قرولا

 وأم نوبجمتي و لجر ىلا لحرنم مهني امنو>راطتب اولمج مث رظنف هباحسأ نمرخآ
 , ليوط نامزذنم ضرالا ىفاثيبخ زنك باص أ اذهنا ضعبل مهضء لوقو مبني نور واش
 افدق رم نظيو دعرب لءحو فاخو اديدشاقرف قرفديف نوثدحب نعام مآ رالف

 هنوفرعتبو هنوت أيس انا لءجو سوتايقد مهكلمىملا هباوبهذ.نا نوديرباغا ناو هوفرعو
 3و متذخ أدق ىلع اولضفأ مع فوحلا ديدغوهو مهللاةف هنوفرعيالف

 تدجودقل هللاو كنأشامو تنأزمىفاي هلاولاقت هن لق مكمادطاماو

 اف افنحت هفاتكر راسو ءان رواق قلطناانم هيف نادر تكا ىايالات م

 539 عساف كلتقيفديلا كإنفناطاسلا ىلا كلمحت لعغتملنا كناو تدجوام

 مكن عيطتستال هللاوكنا ىتفاي هلاولاقف هنمر دحا تنك ىثلكفا تفردو هاو

 3 ملا هناسل ىلعرجل ملتح فاخو مهل لوشام ىرسامالع لءحو تدحوام

 وح ةنيدملا ككسىف هن 7-0 اولمجوهقنعف هوحرطف ءءاك اوذخأ ملكتال هوأر

 هرظني اواعحو ةشدملا لهأ هيلع دك هسلحد را ليتو اف نم هب عمم

 هج -وةفرعتامو طقابف ال رامو ةمدملا دع لهأ نم ىفلاادهامهللاو نولوشوديلا

 واهلها ءامظع نم هناوةنيدملاب هتوخاو هابأ ناانقيتم ناكو مهالوقبام ىرديالاغلمت
 مبيد ان هصاخفملهأ ضعب هينأي ىتم رظتني ناريملاك مئاةوءافيبف هباوعماذا هنوتأيس

 اذا 4
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 1في رو يك رب هع 10-7 58

 ةنازخىف حوللا اوءضوو كلملا نالفنب نالف ةكلمىفاذك ةنسىفاذك رهشىف مهاندقف

 قم“ نس دحملاق نرقدعب نرقءاحو كلملاكلذ تامونأش ءالؤهل نوكل اونو

 ةنسنيتسو ايناك' هكلم قب كلماذف سوردس هللاقن اصل جر دالبلا كلتلهأ كام
 ,هنمو ٌقح ةعاسلا نأ عبو هللاب نهؤي نم مهم 0 اوكف هكلمفف سالا

 اديد_ث انزح نزحو هللاىلا عرضتو حلاصلا كلملا ىلع كلذ ربكق اهب بذكينه

 امندلاةاياالا ةامحال نولوشوق حلا كعَأ ع نورهظيو نوديرب لطان ال حأ ىأأرامل

 اريخ مف نظينهىلا لسريكلملا سوردمب لعجو داسحالا نود حاورالا ثعساعاو

 سانلا نود رخن اوداكّتح ةعاسلاب نوبذكي راو اولبشإف قاظاَو ةملاماا 1

 سياو هيلع هباب قاغأوهتي ل ع كلملاك لذ ىأرالف ني لاةلمو قمل نع

 لوّشو كس وىلاعت هللا ىلا عرضت هرا مو هلماب أدق ةيلع نفلحف وامر د لصوال

 هناحس هللانا مثديلع مهام نالطب مها نيبت ةيآمهل ثءبانءالؤه فالتخا ىرتدقلا

 تاكا ةيتفلا ىلع رهظي نإ ار ا ةكله ءركي ئدلا ميحرلا نجرلا ىلاعتو

 0 ةفاسلا نأ ولعل ملع ةعوديأ مهلعحو 0 8 نيبو نيكل

 ددس ناك نم عمج ناودهملع 00 سوردر حاصل هديب 03 وسل ١و اهيف بررالا

 كلذ 0 0 نم لحر سفنىف ىلاعتو هلاع#س هللا قلاو نينو

 ةريظح هدىنببو فهكلا مف مفىلع ىذلا ناينبلا كلذ مده.نأ سايلوادم“ا ناكو فيك

 ناك اناعزت .ىح ةريظط اك امناينبرو ةزاخل اكلت ناعزئيالمحف نيمالغ رحأتساو هيغل

 فهكلا باب عتق الف بعرلاب سانلا نع لات هللا ,هبحو فوكلا باباتف هتك
 قارهظ نيب اوسلح نأ لل ل :وما يع ناطللاوةردقلاوذ ىلاعتو هناحيس هلل

 انك ندب كرس 2 موسفأأ ةيبط م يذودحو ةرقنم نيخ راو ا!

 اوءاق مث مهتليان م اوصضأ اذا اهنم نوطةدسي اوناك ىلا ممءاس نه وطقس

 هنوركش ”ىش يتناول مههوجوىف ىرإال نولش ارك ةالصلاىلا

 اعملتلاولاق من 5 اوضقالف سلطيف سونايقدنأ نوريرهو اودقرنيح مهئيهك من وا

 9 نونظي مهورابجلا 0 سأ ةيفعانأه سانلا لاق اعانشبأ مهتقفن بحاص

 نوماس ولكم لولا اوماندقمنأ مماالي> دقو زودقرب اوناك امه ضءكأو هدقر دق

 أ اولقءوب ضعب وأ اموبانئيلاولاق امان مب [ضعبأ مهذعب لاقف مهن ب اولع ا

 قكأ ديربوهو ةمدملا ىف مثسقلا دقاوملع ول ااقف ريسي مهسفنأىف كلذ ع متليلاع

 ءانودإا ل1 0 مهل لاقف لمف كلذدعب هللاءاشاف مكتشوأ تيغاوطال او<يذتف مويلا مكب

 ىلا قلطنا لم | ولاقمث هتلاودع ؟اعدذا ل اورفكتالف شاوفالمركلا اولعا

 ادح أ كب نرعشتالو فطلتو سونايقددنءانيفركذب ىذلاامو امانل لاقبام مهستف ةنيدملا

 ماضل لعفف اءارجانهصأ دقف هبانتثج ىذلا ماعطلاىلع اندزو هيانتافاماعطانل غتبا 5

 تناكىتلا ممةفن نماقرو د مفركتت ناكىتلا تاقادخأَو هناي عضوو لعشب ناك

 سالقاحراخ اهيل قلطناف عبرلا كان كا 3 تب مهم



 هه رى رجس ( رقع سماخلاءزجلا »
 ان اضعبمهضعب ركذو نوثدحم: اوسلج مث سمثلا بوىغ دنع كلذو عمدلا نم
 راس هيعارذ طساب ملكو فهكلاىف مهئاذآ ىلع لجونع هللابرضذا كلذ ىلع
 | نم ناك املأ مهسؤر دنع مهتقفنو نونقوم نونمؤم مهو مءاصأام هباصاو فهكلا
 ةمتفل ءال وه نأ ىتءاسدقل ةنيدملاءاءظع ضعبل لاقف ,هدحب ف مهلا وسونابقد مهدقفت

 : حال تنك ام ا اا 0 ابضغىل نأ اونظدقل اويهذ نيذلا

 ةرحف اموق محرتنأ قدح كنأاأم ةشدملاءامظع لاقف فلا اودبعو اوبان مهنا مهلع

 ل كولجالا ثلا ف ارث ل اًواشولو الأ مهلت د 0 دام

 كت تأ نع قورت كا ل ف م ىنآف م ا 0 لعبا ادددش ايضع بضع كلذ اولاق الف

 ناوماب اوبهذ 0 0 0 ف كصعن إف نَح امأ اولاقن نوع 0 5

 بايدي أ هتف ىف ىل 00 هللا ا قاف 0 ىردبام 0 1

 نم فلست ةمال ةيآ مهلعحو كل مههر نأ لخو نع للادارإ مهيلع لإ

 :ايقد ساف روبقلا ىف نمثعس هللانأواهبف بيرالةرنآ ةعاسلانأ مهل نيس نأو مهدعب

 ما كا 0 0 مها 00 لاقو 0 يكل

 اذ 0 1 د 0 راو وانو أ

 ١ امهماعا نا وناشد كلملاحدب ف سوم نيلحرن را مثلامشلا ت اذو

 أو ياسنأو رهداعساو ةيفلاءال دن شابتكي « نأ ع ْمهاسانوررخ .الامساو سوردب

 0 تت 0 - هت 0 توانىق امهالعحو صاص ر نم نيحولىف

 ْ ١ هناهس 0 كك 521 ناكو مدس ا مو كسل

 ءال :رهظأ نيبنم جرخأ هسفنىفلاقو 0 الك ىف اواونم ا سولقىف ن زاعالا

 : : هرم لظطملا ىبثا تح مهنم باغ جرت مههرجي باقع ىنبيصيالثل موقلا

 0 سلجوءعأ لثمىل !ع 0 اا احءآرفرخآ 0

 8 مهموق 0 و اعستا رد راونيتس ةئاعالث | راسا مهعسو
 ءانبأ نالفو نالف حولف مياسنأو مهءامسأ اوبتكف مهفهكو مهراثآ مهيلع

 مهايدقف )



 ( فهكلاةروس ) هي ٠.١ ززط- 3
0 

 ْخ دبق كيدايع اونلعإ ىدح ءاليلا مهععف راو 3 594 نأ هده ني ءؤملا ا نع . فتكا

 .نوعرصتو نوكس ادووع# مل 0 لا ميك ند مهالصم اولخددقو كلذوىلع

 هوربخأف كلملاىلا اوقلطنا مث ك كلملا أ نع دك رعشلا مهل'لاقف لجو نع هللاىلا

 لاَعو تارتلاب مهدوجو ةرؤعد عمدلا نم مه 6| ضدقت م أف مهلا ثعبف ةيتفلا 5-8 1

 0 مكسفنا اوام حنو ضرالاىف: دبعت ىتلا انتهلآل خلا 20 مكعنعام 1

 مك 55 انيك لاقف 0 واتتهلاآلا ا ااا 7 مفي

 ند مكتدعوأ اه ملزأو م 9 0 9 ةققلاو بهذلا ع 0 1 اعاتلاك ةل

 بحأ الذ 0 ةشدح انايش مارأ ىنأالا ركل كنذ لعأ نأ ىنمنع امو ةبوقعلا
 عار كلوةع ىلا نوعجرتف هيف نوركذت الحأ ركل لعجأ ىت> م كلم ن 3

 و 0 -

 43 5 ا د - ةس رق قارا ةنيدده لك سويد ققاطناو هدنع ْن

2 

 1 اورق ةعس ارا سوناقد ند 0 : تار 0 د اومانق

 سابع نبا لاق فهكلاىلا دليلا نم اوحر ,ٍِى باكلا مهمبت نو مهيد ىلع مهعبتف بكد

 زع هللادحول ءاغنا ديمجلاو ميستل و مايصلاو ةالصلا الا لع مهل سيل هيف اوني

 9 ةنيدملا نم مهقازرا مهل عاتب, ناكف انك هعسا مم ىتفىلا مهنقفن اجد ْ
 مث نيكاسملا بايثكة ثر اباش سيل ةنيدملا لد اذا ناكو مهدلجاو مهلجان هناك

 رك ذله ريخلا مهل ساو ايارشو اماعط مها ىرتشيف ةمدملا ىلا قاطنيف هقر وذخأي

 سونايقد مدق مث اوثبلينأ هللاءاشام كلذ اوتيلف هباحت أ ىلا ىلا عحرب 2 ىشب هباح 0

 ناكو ناعالا لعأ كلذنم عزفف تيغاوطا اوحيذب نأ اهلهأ ءامظع سعأو ةنلإ
 لاق ماعط هعمو كن وهو هناحصأ ىلاعجرف مهمامط هباحصال ىرتشي ةعدل 3

 اوعزفف ةنيدملا ءامظععم | ل و اوركذدق مملاو ةنيدملا لددق راءلانا مهربخاف

 اكخاع 0 لاقف ةنتفلا٠ مل رو دعلا نوع ربمالو هللا نوءدب ادوهعس اثقال

 ضشت 30 مهسؤر اوعفرف م در ىلع اواكونو اومعطا و مكسؤر اوعفرا ءانوخأا



 1 ذاعأ (هز كخفاو
 فهكلا ىلا ةيتفلا ىكأ /

 تناف ا

 50 ب سا ش 0 رام

 ل :فاخأ 0 كلام ل تدءئر , اهم تمم واتفشكت ا 52 1 - 5-5

 َت 3انآ مهالا اه-* اهتيطعاو اه ت56 اخ رلاىف هذ مح املو ءانشلا 3 هئفح اهل ت 2

١ 
 نو 0 ناوبا كر 13 كتلاثلا لاقو اوفرا اء ىدح 2 هناذ اذعج رغاف *اهح ول هل

 َّض 0 ثيع ا تاذ ا معى | معك مم أمهم هنا و ا يورض َط 5 تكا مع ىل |
 0 أ

 ١ نع امهتدح وو امهعلا تدصمو هيف 2 ا 1 تدخاو ىل اهات دا تيما

 ريس دن نامعن تلد عفر ردثو اوحر ف مهنع هللا جرف ع جرفاف كهحوإا 2 تك |

 ا (ةج ركن دل نماخآ انيراولاقف

 كد 0 از> نمةج رع

 نهالاوىز رلاوةر رة 0

 نمان "يو ) ءادعالا نم
 هيلع ىذلاى ء أ (انسحأ

 (ادشر زر ,افكلاذقر رافم نه

 نيدشار هببسب نوكت ىتح
 اا نارا

 تواو كل رقك هك ا دخر

 قيرطان رو وأ ادم
 كاضر

 لالا موملا وض رالاو“
 كلذم 0 رامعلاو

 (بفهكلا ىلاةشفلا ىوأذا)

 كورلا راو ةلغ لح

 (انير)واخ د نيح (اواقت)
 (ةجركندل نمانتا )اسراي
: : 
 انل يهو )كن دىلعانتبن ئأ

 احر ) كاع را ا

1 

 < "تتم عاضص

 ةنأ نوملسا اولمح ناعإالا ىف ةدشلا لهأ ك الذ ىأرالف لتقف هي هنايخسي نأ |
 اكاوكنأ ىلع مهداسحلأ نم عطق لعجو ل و نو نأ 2 لتقلاو بادعال ا

 ءهللا اهم 6 امهظشا ىح ىدن ىلع ىاءو ابلاح تقفقوتت امهظقوانا ىلع

 ١ ضواتع هد مهدارا مورلا ثارت نم كيتو قع 9 تيهكلا ىلاةيتْقلا ىواذا ِط

 لبو 4 ل اولاَعَ »تيل ا كرا
 الع نحن ئذلا حالا ن 5 4 انما هانا ”ئهو و اله ودعا| نت نمآلاو قزرلاو ةرغغملا

 تر هلك نسا 5 نيدتهم نيدشار «ايدمسب ريسجت 04 اذه 0 رافكلا : هقرافم

 م

 ند

 ىقلا هكه تادحا ةئعلا لصازو :ادنا كك تا كلوقكا

 ا

 1 جرخ ىلا ةيرقال مساوه راجل نكن !اذو ل ىذلا ىداو ا هلا

 صق ل> و نع هللارك ذم سهكلا باعتأ هيفذلا ل 1 م 0

 ل اورام ىأ قيكلا 1| ةيتفلا ىو 06 0 لئاقن مم نع لاف 20 "3 باح رحأأ

 كندإنم انت آثر اولاقف ه بابشلانم ىرطلاوهو ىتف ف ةيتفلاو مهاوأ» هواعجو

 ةيادهاا انل هو كناسسخاو كلضف ل اند الحو كتجر ل تح م ةجر ىأ أ هجر

 ىتحىأ # ادشر 0 زف انا لصأ ىا هيب انا“ ى هو قم ءادعالان م لاو

 ١ هلكازغ دا لعحاو ا لو نييدهم ندغار ةيدسل و
 ل ع 2:

 00 هيلامهجورخ بيسو فهكلا باكا ةصقركذ الجم

 ءذامو اا مهف ه:تيلحعو 0 ا.كنالا للربح جيبو 1 زبد و قمععا ندغل !او

 0 نو ب عملا ندى !عاباش ١ مهيفو تدعاوطالا وحنذو مائص لاا رد تح كولمل |

 سواق عد هلل |[ . مور !نم كام مهكو لم نه م كلذ لعق ن ْن ءناكو هديحوتو هللا

 1 0 :ىف كرتيالف فدا ىر رق لزب ناكو. هفااش٠ ل ةو:تيغاواتالا دوا مانصألا

 أب ماو فهكلا بامحأ 3 ةشدم لّزئالف هلتش و ءأ مانصالا درع ىتح هنيدنع هتتفالا ادحأ

 'فرعأو رافكلا نم اطرشذ اذ هجو لكف اوبر رهو ناعالا ل*أ نم عسا سوسفا
5 

 ىلا متوجر و مهند ا اك الا لع نوعش 0 5 1 مهوعبللا نأ

 0 مهنمو *ةاملاق تعرب نه مهي 8 ماتصالا عبو لل انسب مدل رو قاد

0 

 وماقف اديدش نزح اونزح ةيتفااشلذ ى 0 رو كراك 4 فلا جي ظع الف اب ءاونأو

2 
 مه و مورلا فارش أنم اوناكو ءاعدلاو م 0 ةقدصلا 0 مادصلاو ةالصلاب اولغتشاو

 ىلا اوعرمشتو اوكيو د ,ش ةيناع



 هذه نم ه(املعام نولعاملا او ) هلوشاب لال .لاقدهز مهام رارتءالاكرتوا مةدهزلا لع هلا نسحو ) ام نسحأ م م 0

 ةيشهمءا رضح تناكن ١ كعب 1 تع كدا 8 .ةتاينالاساي 8 2/6 0 اند ,ح) ار (اديعص )ةن

 0 7 0 2 2 و هب راع 0 هيف دهز نهوهو و هطامتىف © ذاع 7 7 مه وا 0 اعله

 7 ساما 00 ضرالاب ايوتسم ايارت ة هش ولا سهاوملع امد.عتااب | ىنءملاو عطقلاوهو 1 ردا ل مذوخأمامارثعطق ىلا ضرالا زر اوهيفديهز ازرجادعضايزطعاملا دن 1 ا او عيب ع 52 وهو ىنبي امو ع هفرصو دما دب جاف

 | ءاشاف# مق للا فيكلا ناسا راق تحال ©تبع مالا :تابنالا
 ضرالا ىلعام ىا> ىلا ةفاضالاب مهصق و « انعام انآ نماوناك ف : ةديدم ده متايح

 ضرالانييزت ةيلكلا تايآآلا

 سان>الا نماهةوف قاع
 كلذةلازاواهارمص>الىلا 1 ١

 11 لق نكي ناك يدوس || بحت ةفاصخم تابعو هديا 1 1 وتع صعبا ةنئافلا عاوتاراو اا 03 7 ا ل حث 5 رصف 5
 ا ل ناك نكد ١ ريقملا رولاك هللا تانآأ نه دنا 0 2 0 املا اهدرمت ةدحاو ةدامن م نب رظانلا 3 ٠

 مهح رف ة مساوأ م4 تيفال يلا مسا مي 3 رلاو لبا ىف عم كا اغلا ف هكا

 ةكلبعأا 0 ةيهالاق ماكو

 مهتايخ ءاشاو فيكلا | ده فيهكلاف موقلاو ومهديصو ٠ ارواح مقرلاالا معو
 لالا تنيكلا ولي رطدما | باعا ليقو فهكلا باب ىلع لعجوهؤامساهبف تقر ىرج وأ ىماصر حولوأ
 وهمةرلاو ولبجلا ىف مساولا 31 ىلا 0 ع سلا مهتدخاف مهلهال نودانرب | وحر ك كول انك نور ع موق مب .ةرلا

 00 تلا يكمل ا 3 1 139
 مساوأ م اخ قت [ع 35 ا

 2 ىلا نا تااحىف هتعطوف هرحا كرئو مهدحا بضغف ,هرحا لثم هتيطعاف مهلع لدم هتشىف

 انتايآ نم اوناك ) فهكلا

 نم ابعةيآ اوناكى(بِع
 ىلعوأ دس ااه واهلا

 كلذ نا علا هم .ةرلاو 1

 تا_أ 0 مظعأ ا

- 

 هللا لعل هشسوع 1 ع 0 ًّ ا مهددا لاقو هبأب تدسو رص تام 0

 لكعو راهلا طسو لحر 2 م 1 ءارحا تأ رريعتسإ مهدحا لاو هتكربب انجرلا 5

 | امعش نيح دعبملا عحرف هللاءاثام تغابف الرصف هب تيرتشاف ةرش ىبعمث تدبلا

 ْ مهللا ا ج4 كل اهمفان 1 0 و ات كدنع ىلنا لاكو هفىعاال اقيعض

 ١ 0 كنا ءوضلا او ىدح ليلا ع عد صلاو ا 4 رفاق كهحوأ عل كلذ تقف تنكذأ |

 ا 1 هرم( واعز ١ نودوهام هللاو تاقف او رعهىنه كف داش ا نتهاكت هدفا كالا تام لضفىف
1 0 0 

0 

 صاخأ (نسحأ )هن نفل

 اكان لايق (الع) ١ نس 0 مهد 0 'ىهوابنل ىعمو د لخسشالن را بحي وام نك © مهولبنل ِِظ ا

 5 ١ عام

 © 11|, ضرألا لعام ه4 اهلعام نولعاملا,او » ان ا امندال كرتأ 3 لقوالع 0 هي الع
 1 1 5 5 5 ا 2 . 3 . ٠ 5 ا ِِع

 معنلاو باودلاورعشلاو | ءارضخ تناكناذعبا-هيف تابنال ضرأ لثم ىنمي # ازرج ادرعص ولف ةنيزلانه ىأ
 ضرالال ةرهز اه اهل ةنز

 كلايع ىقعاو هل هل ىدح .ى>ا لاَعتو امحوزل ا انالث تدحر 8 تداعو تاق كدتتقلا

 هيفتيأءال ىذلاسبايلا:سامالازرخلاو بارتااوه لءةوضرالا هجودرءصلاو ةيشعم |
 اندلاف دهزأ يأت 0 فيكلا باح أنأ قط دخغإب تننظىأ تبسح مأ ىلاصتو هتاصس هلوق# "ل |

 (نولغالل اهالرأو | اذ يأ بجتاب ال هانعم للقو انتابأ نم بي مهىأ © ابعامإآ ن هاوناك مقرلاو

 ةرهزلانء (املعام) زوريذم ْ

 ( ازرح )ابا را( اديس

 (تبسحمأ) اه :تامئالسلما]_

 ةيتفلا ءامسأ هيف ضصاصرزؤم ح ولا وه مةرلا و راغلاهيفىذلا ليطاوهفهكلاو( مقرلاو 117 أنأ ) دممإب تنل
 0 م-لاور رمعلاورا مهلا( اان 5 ع٠ نم(اشنإ 1 نماوناك زةخدم وع ميقرلا لاقي و فهكلاهيفىذلا ىداولاوهيقرلالاقيورهتصقو

 ناد ذك فلا مهنه ب تعأ ىفئايعل م 04 فامو ضرالاو تاوءدلاو 0 ا

 ىلع ممول تصقو تاكل معأ ءامعأ هنف بتك حولوه مقرلاو لج ا ىف عساولا

 مس ميقرلاؤإ نيلف ءنبأ نءو 0 3 ىو ها 5 عاف ناكو تفيهكلا باب



 5 ري تربك ريدشلاو لك اهربك املي قهن كب علا ىتسمهيفوزيرقتلا ىلع بصن (ةلكتربك) نيدلقملا (مهماب آلالو) لاحم
 أ مارتج 3 رتحالاماظعتسا| دفن 5 ةفصأ مههأو نأ! نم ج رد 0 امةديصقلا ن وعساك ةلكت لس و ادلو هللاذ#ا,هاوق

 : هت ناطيشلاهسووبام 3 1 1 أريث *؟ثاف 4 رع ءسهاخلا 7 رع ١ مههاوفأ نم اهحارخ ا واع

 انع يكب ةلك تربك له ىنبتنا عع هولوقتثذلا ف مهئابآل الو وه هيلاذاختالا ةبسن | 550- 0 نوكلا اال تاركتملا نم
 ١ ومظاب لب هءاوهوفت نأ

 ١ اداوم ىلاعت هحايتحا مايهاو كبي رشتلااو هةدشلا ند اه ةامل رفكلافف هده مهمل اه ات

 اذه لكثع فكف هةاع

 مهئارتجا ماظعتساديفت اهلةفض 5# مههاوفانم جرت إف دوصقملا ىلع لداو غابا (ابدك ١ انواوقبنا )ركمملا
 ةوذحم ةفص لبقو اهل لءاحلا ءاوبلاوه تاذلاب جرالظلاو مههاوفانن اهجارخا [| دك الا كلد نولوقام

 ١

 0-12 - : : 0-5-0-2 ا 0 01 ١
 لو او ةيلع اغلا ىلع مقرلاب ىرقوهزييع | ىلع بصل ةلكو خارلا نت تلق ريعئلا هفل# و

 : الاعم نوكنلا تراتكا ّرقو شنب ىعع ا: عه ريكنال مذلاب نو 502 ردص 0

 ءالانع ا ولوذا © مهر رانأ ىلع قف اهلتاق هي كفن عخاب كلءلف ايدك الا نواوش نا 0 عخاب كلعاف )ايدك الوقىأ

 ذو مهران ١ ىلع رم وذ هن نعا هتكراف نع مم اون ىلع دحولا نم هلخادبامل ههبش لع) كسفن لئاق ( كسفن

 1 ' ثيدحلا ' كاب اونمؤي ملنا 00 ةفاضالا للعشق جاب -- رفوع مهلع ادحو همت لا 2

 بض ءااو نزحلا طرق فسالاو مماع افس و تب 8 ايفتسأكلا اولون نيح مهاياو ههيسش
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 رلانيب ,( كلذ نيب ) باطا( (ساو) كامحأ ا 1 رقلا ةءارش ةءرسنتالو (ا تفاختالو) نوكأ

 5 ؟لمثريفنييمدأآلاو تكلم نم (اداوذذت:مىذلا)هللةيهولالاوركشلا (هيدجلا لقو)اط

 يدقتلاود.ىمتلا إ

 مدخلا ا ى-ءهمز لا رساىج ةروس) اهنم امال عع 31/5 1 ناسالا ناذه راح اهلك هوا

 ماك 2 ةلقتسماأ ءاعمالا

 اون ميظعت

 فدح ىلع كتالصةءارش

 نامت ةتفاحاورهشلا |

 ةالصلاوريغال توصلا ىلع ا

 لوسرناكوراك ذاولاعفأ |
 بو ةسلع هللا [صاشتلا |

 7 7 23 0 ضف نار عواليلةمفريناركبأبا وسو هيلعىلاعت هللا لوسر سماتازنالف نانسولا ظقواو
 اذا هنءار ل هنو بص ع ا تافخالاب الديس كلذ نيب

 اوغا نو 00 كلا اهعم# ا ةيهولالا ىف 6 كلا ىفكر رشد نكي ملوادإ و ذمتي ملىذلا هادا لقو ف اليارهجاواراهن

 ا م يشم امنأ ىسو ايي ىنعمواهئم ناعم هلا نادهف اهلك هوا مسأأ تالا

 ضفخن نابمماف اوب--و

 رهجنال و ىنءم لاو هنوص نم
 الو) نيكرمشملا عمال ىدح ١

 ممدلال ىتح ( ام تفاخت
 نب غحاو ( كفاح ند

 ةاعف 0 اط_سو ) الئيس)

 غتباو اهلكاجب تفاختالو

 : رهجت ناب البس كلذ نيب |
 تفا-#و لبللا ةالصب
 كن ةاصياوا راها ةالصب

 هتلدجلا لقو ) كئاعد
 م (ادلو ذم: ملىذلا

 ىراصنتلاو دوهلا تعز

 عمعسلاو ةردقلاو !ءلالثم

 رهجنالو)امهوعدافرصبلاو :

 رهجنال لوةب( كتواصب
 0 ا ا رقلاةءا رش كر وصب

 كذ وال 0
 ار الأ

 كي راص

 اه رط(الم دس ظفذناو 1

 ) كلملا ىف كب رشد نكي



 هو 0 0 اًورق 3 7 2 5 ري ناف نأ ا 0 حوا مل نا مهلا مهنع ضر عأ

 دع ةثعب نم هنرعبو ةلزملا كلاف تاعوام هزاث ىلالو ها |ريظعت هلل اوعسو ادعس | و رخو 1 لس اذاَؤ

 الا || تدك اكو مس الاطكك نا نأ 5 لعفلادك قت ى ,هوهناىنمع نا روك دملادعولابدارماوهوهيلعنآ رقلال راز زناوهيعدتلا

 ا (نركي نذل نور 9 م ا -ه دوعفل ف ةماللابن نأ 1 0ع سا ٍِء 0 تدكأ نورضحل مهنا

 وىلع ل . 5 ات ءدعوزاجتال ار اركشو أ هتلامالاهظعت هه وجو لعن وطةسر# دهس ناتؤالا نو رك راسل نادل نوزشلا

 نولوشبو إل هياعنآر لا لازناو لسرلان ءةرتف لع سو هيلع ىل مامتهتلا لصد ةثمس بتكلا | < دولا لع هح اعا ول ||
 )داك مدعو ن راكمنا 3 الوعفمل اننردعو ناكنا 0 دعوملا قا نع اني رناعس ءاشالا برد انال نةذلا

 ادنعركشلل لوالاناذ بيسلاو أ لاا فالت>الهر 1 « نوكسناقذاللنورو ف || دنع ضرالاىلا ههحونم
 رخ لاش نقذلا دوجمسلا

 روهنقذىلعوههح و ىلع

 9 ا راكخراةنشو م نيك ايمن وكل اح نآر ثلا ظءاوم نه مف ةرئاا1 ىناءلاودعولا

 4 هديزبو# هيروركلا صاصتخال هيفماللاو دجاسلا هحو نم ضرالا ىتاياملوا || د د فد
 © نجرلا اوعداوأهتلا اوعدالق# هللاب انيقيوالع ,هديز اك انوش 30 نأ رقلا عامم | ف“ 3 هيفابلاو هجر
 ىننا اناني هنا اولاتف نجراي هللاي لوش هللا وسر نوكرشملا عممنيح تازن مدلل يسباناو رج
 | 5 اذقو نجرلا رك > لقت كنا دوهيلا تلاقوأ رخآ اهلا وعدي وهو نيهلا || هج ووهنقذلعج هناكف
 آ ٠ داو تاذ لعناقلطي امهئاف ناظفللانإب ةيوستااوهلوالا ىلع دارملاوةاروتلاف || ذاهب هصتخاو رورغلل
 | 011 1عوقاطملادو ماوهىذلا تاذللوهاكأ دبحوتلاو ام«ةالظأ رابتعا فاتحا || دركو صاصتخالل ماللا
 ًاوعدنامايا 96 هلوقا باو>وهو دوصقملاىلا ءاضفالاو قالطالا نسحيىف ناس امهنا || فالتخالناق ذاللنور

 فذح نياوءفمىلا ىدعةوهو ةيئدتلا ىنمع ةيآلا ىف ءاءدلاو # ىنسحلا اجلا ءان || م
 نبدحاس مهنوك لاح ىف

 مهأوكلاحىف مهرورخو

 هرورخ اهو نيلاخلا

 نوعش ىأ © ادم“ © هوجولا يدل 0 نبا لاق ناقذالل نورخ
 ةلزملاب تكلا 0 هزاجنالانيرل ايظعت أ هي ان * احر ناه- نولوقو ف 2 0 ولا 3

 ار 01 و ناكنا ٠ آه !سوديلع هللا صد ةثمب نم || نارقلا(مهدزيو) نيكأب
 ٍباَةنيل نآرقلا مهديزب ليقومءرل ا # اعوُدخ مهديزبو نوكس ناقل ةبوطروبلقنيل(اءوشخ)

 هللا لص هللالوسر ,لاقلاق رب ره ىبأنع ة“6نأر قل ةءار دنع يس نيءةبوطر رو | وا هللا اوعدا لق ( نيع

 ىلع مقتجاال و عوشلا وبلا دوعيىتح هللاةيشخ نم ىب لجر رانلا ينال ! !سوديلع | عمال )ا نجرلا اوعدا
 مق ىاسنلا دازو ىناسنلاو ىذمرتلا هح 1-0 ماهح ناخدو اة را نحرايهللاا,لوش لهح وأ

 الالم هللالو سر تءعسلاو تاتا ألا لاو لوخدلاجولو ولا < ع نيهلا كل نامت لاق

 للا لسس ىف سر 2 تناننيعو هللا ةمسد ع نم تكب نيعر رانلاامهسع الناننعلوه اسود اع تروح اهل 0

 سابع نب لاق نجرلا او2اوأ هللااوعدالق 0 لح ونعمهاوق 6# ىدذمرتلا هح 0 .١ باتكلا كدأ نا ليقو

 حراي هللااب هدوجم ىف لو لعد ةليل تاذ سو هيلع هللا ىلص هللا لور دعم (! .ْ رلارك لوقت كنااولاق

 0 الأ اه هللا لزن 1 نبهلا قع كنا ومو "ظ هلآ ن 3 اناكع 0 اد- 2 نأ لهوا لا ف اأاذهةاروتلا ىف هتبارثك ادقو 5 «٠ «اوهد 01

 هانممو ةلصام © اوعدتامايأ# مسالا اذهيوأ مسالا اذ هوعسف ىلاعت هلل نامعأ امهناع انعمو
 دأ ى ١ ىتسحلا انو © هلامسأ 2 0 ذو مع“ - كلنا اللا نيد 3 هلق

 ىنمعءاعدلاو 00

 وأ 0 خمعال ةيه

 9 رب ذلاو 0 ل 0 نذه ى 35-3 1ع 0 1 ا1تددز 1

 ,ناكنا) كن ركلاودلوأ ا نءدهللااوهزن (ان ر نام ا سلا هوح ولا ىلع ) ناقذاللنورخ) أ أرق.

 هزي و)دوحسلا ف(نوكس )دوعن( ن راقذ الل نو رح واق اددص 3 اك( وعفا سو دهيلعهللا ىلص د ثعبم ىف( 5 .ردعو)

 داأ ( ىسحل اءامسالا هلفاوعدتامايأ نجلا وعد وأهلا اوعدا) داي مهل(لآق )هبا ًأومالسن هللاديءىف تازن تاق
. 1 



 اموأ ريخ لكما ةيادهلاللع هلامتشال ةمكطاو ىلا ا[ كنألا ل انو ةفكللالا نارك ان 1 و( ل

 لاق نيطايشلا طيلخت نم مب اظوفحمالالو_رلا ىلع لزنامو ةكئالملانم دصرلاب اظوظحم قحلابالا ءامسا نم هانلز

 قن ةحئارلا تْنَط هحولا نسح لجر انليقتساف ىنارصت تيبط لآ ةلائيهذو هءام اندحاد كاعسلا ندب كش
 هون رم هللا و دعب هللا ىلو لعن ونيعتستت هللا ناحس لاف كاعشلا نبا ءامدن رت بيبطلا نالف ىلا هلانلقف نأ ىلاانل لاقف ب

 لةومجولا 6 كدب ؛ لع ئارسابةروس) عض هلاواوةو ه4 3707 رح كاعسلا نب اىلا اوعجراو ضرالا

 قلبو هانز قحلابو ١ ل زئامو هلازنال ىضتقملا قلاب اندمالا نآرقلا انزناامو ىأ 6# لز :ىللا
 000 10 1 دصرلاب اظوفحم الا ءامعلا نم هانلزنا امو للة و هيلع لّقشا ىذلا قلاب استلمالا

 , 5٠6 . ل ١ ىف هيدارا هلعاو نيطايشلا طيلخم نم مهب اظوفم الا لوسرلا ىلع لزئامو ةكتالملا#

 0 لا عيطملل 6 اريشبم الا كانل سرا ام ول هرخآو ىمالا لوا هلنالطبلا ءارتعا
 لوو عجولا عموم ىلع | هك ءانقرف ا[ رق راننالاو رترلاالا كنلع الف "بافلاب ىدانل ياربذنو»

 ىف قوعو لجرلا لاقام اموبو هلوقىف اكراجلا فذ لطابلانم قملا هيف انقرف لقو اممم اقرفم ءافال
 ,.كلذ ناك لاقو تقولا |

 هرث 1 00 باغمت لل

 2 ١ ءأرقت 92 ةنس نيرشع فيعاضتىف لزن هناف همو< ةرثكل ديدشتلاب ”ىرق ةودماندهشا
 37 ١ را - ا ”ىرقو«مهفلاىف نوعأ و ظفعلل رسيا هناذ ةدؤت و لهم ىلع * ثكم ىلع سانلا ىلع

 1 ١ ) يتلا كاما | «اونمؤتالوأ هلا ,اونمآ لقؤ# ثداوللا بسح ىلع هاليزنءاننلزنوؤ# هيفةخاوهو عقلا
 الا رتوزرانلانم(اريتنو) ظ اونوانيذلانا 2 هلوقو اًضقن هثرونالدنغ مماتتساو الاك هديزبال نآرقلاب مكئاعيا نا.
 1 ا 0 وه نم 1 0 وموت ل نان عأ هلك 4 نم ملا

 / ١ ةو.ثلا تاراماو ىجولا ةقيقح اونرع و ةشاسلا بتكحلا اًؤرق نيذلا ءازعلا

 0 | بتكلا كلتف كيلا لزناام ةفصو كتمن اوأروا لطبملاو قحلا نيب زيملانم اونكحتوا
 000100 ظ ةلهجلا ناعانعءاملعلا 0 00 ءاستلا ليسن لقفل نيكد ثكم لع سانلالعمأرقتا)

 ّ نآرقلا # مهيلعىلتباذا # مهضاسعاو مهناعإب ثرتكتالا

 0 عق ةو كل ذكف ىنمملا اذهان درأ إف قدللءرمرقتالا نآر قلا لا 3 ىنعي# ل زنقحلابو

 ملال والا نتامودلا ال ىضتقملا قم ابالا نأ نقلاانل زا اموءانعم لس ول

 ه اريذنو 8 نيعيطملا ةنلاب ىنمي## ارمشبمالاد كانلسرأامو © ريخ لكىلاةيادهلا لع
 ا هءانقرف لق 55 ومانلصف ىأ# ءانقرف ان آرقو# لح و عهلوة64# نيصاعءال رانل باف ونخىأ

 ٌ ىلاعت هلوق ليادن ةدحاو ةرم لزنيمل امو ءانلزلأ هانغم لقو لطابلاو قحاب

 0 ةنس نيرسثعو ثالث ”ىف لسربو ةدؤت ىلع ىأ ثكذ لع سانلا ىلع 2 ممل 4

 | هيف 4 اونمؤتالوأ هناونمآلة ف ث 18 2 ىلع يأ ال 0

 ل

 ثداوحلا سح ىلع (اليزنت

 (او :م ءئالوأ ه:اونمآ لق 8

 ميعنلا كسفنال 0 ١

 0 ناار 1

 ءاروتاىأ ( هلق ن رم علا

 لش اذا )نآرقلا ل 0

 كَ رقلا (م+ مماع

 2 راجقلا ٠ يل | اوناكنيذلا باتكلا لعأ ون»ؤ» مهليبق 6 هإبقنم علا اوتوأ نذلان ءاوإل ديدهتو ديعو
 1 1 1 او 8 نب دز لثم هئعيم كعب اودح مم 0 ءاع هلاك هللالوسر رثعبم ليقندلا نوبلطي دهجمىل ع ليري> | تأ

 ا ابو 0 ع هلل

 دال نآرقلاب ( لزن
 رخلاو لالحلاب هاني (هاس :ةرف) نآ رقلابل قرف نارتلا يربح انوا 17 زراكلاد 1 ةن!(ارعبمالا) )داي( كانل 0

 0 لاشو اناببت هانيب ( اليزتتهانازنو ) لسرو ةنيهو يا ( فكك لدع :ساثأا لع هارت ) سلا
 نيذلان :ا)مهاذيءواذهو(او ٌّ قئالوأ )نأ رقلاب(هءاونمآ )داي مهل( لق زاذكواذكو ان الثو نيت وةيأاةرفتال زال
 نأ رقلا(,, ءاع)أرش(لتاذا ) ن نآ رقلا لبق نم(هلبةنم) هتعاو عسوديلعهللا لصد ةفصب ةاروتلاب علا اوطعأ (ءلااإ ا

 نآرقلا ا 3 ماع لتي ذآ و 0 دذهأوا ىمر راق نا_اسو لفن ورع



71-0 
 رئاصإ ) اسهةلاخ(ضرالاو تاوعدلابر ,الا ) تاي آلا( ءالؤه لزلأام )نوعرفاي (تاعدقا) ىسومىأ (لاق)

 سواك روح« تسل ىنا ىأىل !ءتلعاولعو الظ سفنأ ا
 :رفايك:ظال ىناو ) هلوقيهنظي هنظ عراق مش ل مارالاؤا تا وعدا بر [نرم كأي الاهده ناو سضالا ةدإ ملاعانأ 0

 مك تفىعام كراكت | ىهو ةرهاظةراماهإ نال كن نم عسأ ىنظو اود كت :اظ اما ارو_صسم ىتنظنالاقهناك ( اروشم

 كلوقنال تحن بذكف ه4 7 ز»- كنظامأواهحوضو 4 ريششعسماخلاءزجلا ) دعب هللاتايآل كترباكمو

 'ةرابخا ىلع مضلاب قاسكلا ًارقو»نوعرفاي 6 تلع دقللاق لف كلقع طبختف ترحم | 0 حصا دع

 اهتقتساواماودحجو هوو دناعمكنال تاذوشكم تانيب ىأ

 3 لاقو نذك لوق ار وسم
 "ابعت 0 تاوعسلا بر ,الا لا - تالا ىعلإ 0 6 ءالؤه لز ا قله هسفن نع تو لوف دو

 ْ «عأو هه .مم ار 2 اا

 نوءرفايكنظ أل ىناو ف لافتا ىلع هباصاناو دن كنأ_ءل ثلث 1 قدص كرب تاني 3 ا 0 0
 ا رع لرد 38 3 نه راخخ

 هرطامىأ اذهنع كريثام مهلوقنم رشلا ىلع اموبطم ريل نعافورصم © اروبشم || ىو رص كتمان كا 34 1 م ريذ همم 1 اع | 5 )د

 (/ نا ) نو-عرف (داراف)

 2ك مه>رخ ( مهزفتسي

 ىءو*نظو تح ا نوعرف نظناف نينظلا نيبام ناتشو هنظبهنظ عراق اكلاهوا

 ل وبل نوعرف اب كلاخالناو ىرقوءهنارامأ ر رعاظت ن 5 نيقنلا لوح موج مالسلا هم هيلع

 !نا ## مهز 0 نا 8 نوعرف * دأ راذ ةقراقلا ىهماللاو ةففخلا نا ىل اع

 ا 3 طم ضرالاوأ رصم ضرا 3 ضرالان 0 #9 مهفلبو هموق و ماللا هي هيلع ىسوم

 4 وثو ةاثز رفتساف هك هيلع انلسكعف 8 اعيج هعم نمو هأنق ىغاؤ ب لاصئتسالاو لتعااب أ

 ونكسا لارسا ىنبل © هقاغاو نوعرف دعب نم 5 هدعب نم انلقو و قاىغالاب

 3 : اوأ كلا 4 0 ةريخ ةالادعو ءاحاذاذ © اذ ا ا نادار 1 ىلا # ضرالا

 مهاياو مايا نيفلتخم هي افيفل مكبا- دج 3 ةمايقلا ماق ىنعي ةرخآآلا رادلاوأ ةعاسلاوأ

 6 هانلزنا قلابو## ىشلت "امش نم تاءانا فيقالاو ركن انقشا نم ا 0 مك 3

 (ضرالانم) هموقو ىموم

 ع ع ع

 لذقلاب ضرالا رهظنء

 هانق عاف ) لا_صكخسالاو

 3 قاح (اعبج هعم نمو

 هقا غاب هللاءزفتسا ناب هركم

 | ا ( هدعب نم انلقو ) هطبقعم

 ْ كر مس نم اهلعش ل بئالا هدهذ رح ع ىكممأ _س هانعم لدو كورمخ“# ى 8 ( ْنوُعَرَف ل نم | حس. ١ 1[ ةهفرحتلا ! اطءمارد اس هاشعف !لاقو كورس ىأ 7 1

 ْ هدنامدتكلو نوءرفدهلع سابع نب لاق نوعرفلابال طخ 3 تاعدقاو ف ىسوم 6 لاق 1 (ضرالا رك و و

 |0000 0 وف تالا تان الا نا ضدالاو تا ومحلا برألا ءالؤه لزنأامؤ نا عرف 5 ىتلا

 5 اكلاه لتقو انو عام سابعن.ا لاق # ارو نوعرع ذاك :ظ 8 قى! 7 0 أمم 0 تانبب | ءاح د ذاف) ١ اهنم 5

 نو-

 كر نأ نوعرفد دارأ هانم ضرالا نم مهزفتسي ناداراف يطا نع افوربص» لوقو حاشا يأ( ةرخ ار

 وعرف انقر غأىأ 4 اديج هعمنمو ءانقغاذ ١ #9 رصم ضرأن م ليئارسا ىو ىسوم ١ امج (افيفل مباتتح)
 ١ ىنبا 8 نوءرق كذله دعب نم ىأ 3 هدعب نم اناقو 0 : هموقو ىسوم انتو ا 2 10 ؟ايانيطلتع

 ّق 0 ,> الادعو ءاحاذاف ف ماشلاو ريصم ضرأ ىنعي © ضرالا اونكسا ليثرسا ظ ميت 0 274 6

 )ل -| فيقللاو ةماقلا فتومل ا 14 افيفل مكيانتج و ةمايقلا | تاما فشلا وككاقفإو
 وزن ّ رح 0 ردحافلاو ريلاور 00 05 ملا مف ا نم نيفاتع أ هانا 01 قكاز)يشلئاك

 .الزتاقحلاورط ىلاتو ءاعسماوق ف حازم جحر أ عتطعدق) ىسوسال)
 و رل قوبناةمالعو انام(ر اصب ضرالاو تاوعس ١ برالا-) تايآلا (ءالؤ ءه )ىسوم 377 ألم ) نوعرفاي

 رالاضرأ 0 فتسي نأ ذارأف)ارفاك انوءلُم ( ارويشنوعرفاي)نقيتساو ,عأ(كنظ ًالىناو)
 | ةرالا)اولزنا ( اوتكسا لمارسأ ىنبل ) هك الهدعب نم ( هدعبنمانلقواعيجهعمن مو ) رحملاىف ( هانترغأف ) نيطسلفو

 امج امج ميرع نباىسع لوزن لاقبو توملادعب ثعبلا ( ةرخ ًالادعو ءاحاذاف ) | لو ندزالاَش 1

 3 ها زئ|قحءلابو)اعج



 نملاح ىلع لدن اهنال كلذب تيمس عئارش لكى ة>اثلالاملل ةماعلا ماكحالا تايآلاب أ

 732 3779227 2 جو دج كبه جروس جب بدعحم ب وي د7

 نكد تاع هدية

 1 ل ويح حك

 ابو.طم لقو امودخم سا.عنبالاق 3 ارووعسم ىسوماأي ئط 6 هل لاقف 5 | 1

 رس لل 2 م م ل م ل ل ل ملل

 ىب ىلع روظلا قتنو رمضلا بالقنإو رع ]نم ءاملا راعقلاو مذلا ا ولمتلاو |
 ناوفصْنعو ةربخالا ةثالثلا ناكم تارثلا صقنو نوئسلاو نافوطلا لمتو لإ

 دش مللاب اوكرسشنالن ا لاقف امنع اسو هيلع ىلاعت هللا ىل_د ىنلا لاش ايدو نللا
 اولك اتالو اورع-تالو قولابالا هللاءرح ىتلاس قتلا اولتقنالو اونزتالو اوذرستالو ||

 فدزلانم اورفتالوةنص<اوثذقنالوهلثقل ناطا_س ىذ ىلا ئربب او-ثعالو ايرلا

  دهعاب لئءافوأ 2ءا رقلا هده ىلع لا انلهب قاعتمذاو شرك :

 | باقلا هند طف نيقلا ود بحوب ةلدالا ا نال كدتق دادزلوأ مهلبق ن 5

 ضيبلادلاواضعلا يه سابع الد ١

0 
 سبل 2. ك0 ا

 دارملا اذه لعق هلحرو هدب ىدويلا لبعذ تحلاَق اودعتالنادووملا ةصاخ مكملعو

 1 ودعتال ناد ويلا ةصاخ م كءلعو هلوقوةواقثلاو ةداعسلا نم ةرخ آلاىف اهقلعتم ىطاعتس

 ليصارسا ىت لئسان# مالعلا قاس ةفزيغ كلذاو تالا از فاشن

 ميد لاحو مهماعان ِء مهلسوأ كف 0 نوعا ند مه هلائاقف 7 رغما

 ةغل وهو زمهلا ريغب ىضملا ظفل ىلع لاس سو هيلع هللا لص هللالوعز ةعارق ءدوبو

 ا ىرجاع لمارسا

 | كقدص 6 ءءىلل ريل تايثالا ند مهءاحذا نوعرذو مالسلا هي هيلع ىموم نبي

 | ةرباكملاو دانملا ىلع اورّال اود-رتقا اع 77 ىلادت هنا رمتلوأ كد ,ىستتاوأ

 صاالا باود> هلا ىلع كوربخم رامضاب وأ 3 اند 1 ايصن ذأ 1 اذه ىلعو

 | 6 اروسم ىسوماي كنظأال ىلا نوعرف هللاقف 98 فانثتسالا ىلع ركذا رامضاب وأ

 ' نافوطلاورمملا قافواهلعف هناسلب تناكىتلا ةدقعلاوءا
 تارّقلانمص نو نوئسلادءلاورحملاقلف ضوعءل. ةومدلاو عدافضلاو لمتلاودارلاو

 | دقو ارفلاىفهلهاعممهنه لجرلا ناكلبق صقتنلاو نينسلا لدن رخخلاو سملعلا ليقو

 | 2 زبزءلادبع نبرعنا ىورو ارح ت راصدقو زي ةمئاق : 1 نااو ان 9

 | و أ يي اذهر ع لاقف سمطلااهتمركذف تاي آلا نع ىظرق

 | مونو ونيفصأ ربكم زوو نا 1 دمهيقاذاةدحرخاق بار ا كك 2

 | ىورامةيلع لدن ماكح الا ىهوباتكلاتايآ ى - كانأ عستلا لي ةوةراحاهلكس دعو صجو

 رُخآآلا لاقف ىنلا اذه لأن ىتح لاس د هخاص 0 ايدو, نا ناسغنب ناوفص نع
 ىسوم انقل هيلا 0 لا هامناف نيعأ 2 هل ترا معمول هناف ى لقال

 الو قملاالا هللامرح ملا نتمدلا اواتشالو ًاشمتلاب اوكرتشتال ل اقف تاند كان عست

 ١ الو اوفرستالو هلنقيا ناظطانسملا ىزلاباو د ءالو اوزرعستال وايرلا اولك ًانالو اونزلا

 | تيسلاىف اودعتالنا دوهلا ةصاخ مكدلعو فد>زلان

 لازءالنا هيراعد دوادنا اولاق ىنوعبتتنا م منع اف لاق ىن كنادهشنالاقو هديالبقف

 | © لاس قف دمع ايدك لئساف 5 ل انلتقتنأ كانسمتاانلا فاختاناو ىلا
 مبذك نيبتيل لاؤسلاب هضاو ظلطاس ركيناءزوعو هعداوملاو دما تاتا

 ْ 0 هللادنعنم ةلا_سرلاب نوعرفىلا ىسوم ءاح ىنعإ هي م 6 ءاحذا 0 مهموق عم

 ماورشالو اسما اوفدش

 اصعلاىه امنع هللاىذر

 لمقلاو دارلاو دلاو

 رو مدلاو عدافضلاو

 هقحن ىذلاروطلاو رحلاو

 01 ا عو لارج لع

 صقشو نوتسااوناؤوطلا
 رملاو رسل ناكمتارقلا

 (ليكرساى بل ئساف)روطلاو |
 لمارسا. ىب لس هلانلقف

 لقو نوعرفنم مهاس ى ا

 ليارساىب ىم لسرادل

 اناقنىأ فوذحملا هلوش

 لامتف) مهءاج نيح مهلسدأ

 كدنظال ىلا نوعرف هل

 تروح ) اروهسم ىسودأب

 كلقعطارخف

 ناؤوطلاو اصعلاو ديلا

 عدافضلاو لءةاودارملاو

 ايطو نيئسلاو مدلاو

 (ليئارسا ىنبلئساف)لاومالا || “
 هباحصأو مالس نب هللا دبع

 هالاقف) ىسوم( مهءاحذا)

 ىسومايكنظ ال ىنانوعرف

 لقعلا بولغم ( اروعسم



 م

 ا باذملا كلذ 0 (اديدج اقلح نوثوعبمل ام انافرو اماظعانك اذئأ اولاقو ان .اياباو رفكم أي مهؤازح كلذ)

 رمد ف 0 كلذ ىلع ترا اعدم 0 7 0 30 0 ءانفالا دعب 0

 مميذكت ىلع

 (اروفك الا تولاستاا
 ليادلا عيتقر ماودصل

 أ هريدق(نوكلتم :أوللق)
 لَ ديوان الم 18 1 و
 ءامسالا نود 2 لافالا ىلع
 رض اؤاه دعب لف نهدي الف

 ريسفتاا ةطي رش ىلع كلع

 لصتملا ريمصلا نم

 لصفنم ريم واولاوهو
 لصتام را وهو

 لسعاف مناف ظفالا ن

 نوكلم و وعلا 0
 هحولا وه اذهو هريس

 ده ىذا

 نايبلا ع هضتقام م

6 

 لساو

 باسعالا ع هب 70

 مؤ 0 متأ ن | وهف

 نا وصاستخالا لعتلالك

 عشلابزنوصتخما م هسانلا

 (يرتج رنئازخل غابت
 ىلع همعأ راش و هفزو

 ةقد كمأل اذا) هقلخ

 ةشخ متاعل ىأ (قافنالا

 نا نا هنش نأ

 عسا ىسوم ا دقلو)

 0 كلذ ) ادوقو

 0 ) ا 1 اورف

 سابع نبا نع

 ل ( (نوثوعملا )امر ابار 1 ةرو)ةلاب اماظع نص( انك ان أ لدكمر رافك (او اقو) ذآ راو و هدعشال

 رك » كا اب اي اورفك مهب , مهؤازح كلذ لف مهةرخارانلا ريمسيف ديزوهيلع أ

 ١ داقلاورقفلاو قافالاةيشخسإو متبحو مالى أ« مكس ”الاذاؤطاهلةيابنال نئازخ ||
 تاقناف ءاليذءاكسم ىأ ه«اروت ةناسنالا ناكول "فلام .مهقصو 5 يتحلل اينادهو !ك 1

 نان الا ف لد الات د ا داود وهنمناستالاسن> ىفدجوبدق

 ْ | ظناالا هسفنل هكسع : وةجاخ اررشهتعمب عفديامبحينأودبالجا جاتحملاو و جاتم قلخ هنال للا

 | تقف تا وت ءاطرو اةحسدملا بح ن !لثمةجراخ بابسالدوجيدق

  17ندلالا ١ 0 ١ 0

 أ رازالدإ هللا ء هأ' زدءان ةالادعب ةداعالاب | 000 0000 يف 3 وعق مههولو

 أ اظمانكانتاولةوانت اباورفكمب ماي مهْؤاَر >< كلذ ف هاوش راشاد .ااوءانقالاوت ءداجالا ىلع ا

 | وأ ادري وأول هباذعن . ا افدلاث نال هاد. داتا نوث وه. 1 اننا اناقرو

 أدشاا ىسيل مهئاف 5 علثم قاخي نا ىلع ر داق ضرالاو تاوعسلا قاخ ىذلا هتلانا ف اولعي

 ١ توملاوه 0 رالالحا مها لءجو و ءادبالان هم ةياع بعصاةداعال االو نم اقلخ ا

 | نوكلمت متناول ول لق ادوعجالا ا روفك الا ملا ونمو م. نوالاظلا ندم وأ ا

 ا متاحلوةكءدعبام هرمي لعغ عوفرم متئاودممن رئاسو هقز نا « ىرةجرنئازخ

 1 ىنتيطل راوس تاذوا
 مكسم ؛ا/نذاإ» صاصتخاالا ىلعةلالدلا وزاحالاعمةفلابملا ريسفتلاو فذ ااذهةدئافو

 | 0 ىشب هريعر 3 اا اا لالا د الذا قاشنالاي ماقتل ةفاحع م فلعل

 | باغاءالعلاناواذهدمركو ىلاءتهلئاد و> ىلاةفاضالا أب ىلا ضب نذاوهفدقوش ضوعأ هر

 1 ةظحالم وهيلا جاتحاع ةنضااو ةحا1لا ىلءءسعا ءاثن نال دام '«(اروتقناسنالا ناكو وم

 1 ,دارخلاو ديااو اضعلاى ه تاني تايآ مست ىسوه اني دقلو و هلذبب اهف ضوعلا

0 
1 

|| 
 كلذ لاق مدقتملا ديعولا

 مهاجأ 6# اديدجاقاخ رتل او اماظعانك ذأ اولقو 9 انتايآب مهرفك

 أ يسوم ضال تاوءلاق اخ ىذلاهللانأ اورب وأ هلو مهيلعد رو
 اقوىأ د الحأ ميل لعجوو» مهفعذو مهرغص ىف ىأ 34 مهلثم ق واح ناىلع رداق 0

 || ىبذ هك ةماقلاموب لبقو توملاللق مهينأيهنادبف كشال ىأ هن هنق ير مهاذعل

 | < ىبرتحر نت 2 متألق 0 ل «6 اروفكألا نوملاظلا
 | ' متلانم مكر ار ىملاو ةيهاتمرع هللا نازحنا لقو هقزرو همعت نئازح أ

 بكسل ا باذسلا كلذ ىفعإ اورفك اع مهؤازَج

 ْ ناسنالا ف لصالا ن اا ذرب تبثف
 1 اد تالالد ىأ 4 تانيب تايأ 8 ىسومانو 1 دقلو 9 ىل ! اع هلوق «لمجلا |

 ١ ردا ضرالاو تاوعسلا قلخ ىذلاهللانأ ( ةكملهأ(اورب , ملوأ ١ دي أن وكيالاماذهحورل انف ددج ( ادب دحاقلح ( نويحن

 الا ) نوكرشملا(نوملاظلاىبًأف) نينم وْ ا دنعديف كشال (هيفبيرالالاق انقو(الجأ, ءل لمحو يع( دفنا
 نوكلم مت "0 لهالد+!(لق) رفكلاى !ءاوماقتساو اول مل

 تاند تان تايآ مست ىسوم)ا:يطعأ (انين [ ”دقلوإلرتقسالضغاكسم(( رونق رفاكلا( ناسنالاناكو )ٍرقفلا ةناخم(قافنالاة شخ )

 0( مكسمالاذا) ىبرقدزحا 17 (ىبرةجرنئاز>



 له وز هللادنع ا ديل اوه ىدهلا نم َّ

 0 ةنطابلا "ا الاخ  اريصب 0 ناكمنا © ا ااا ىلع
 رافكلل ديدهتو سو هيلع ىلاعت هللا ىلع لوسرال ةياست هيفو اهيلع م«يزاجف رك

 قةنا ىوراهي نوشغرا املع ن نو رخسإو# مههوجو ىلع ةميقلاموب مهرس

 اثنا ىذلانا لاق مههوحو ىلع نودع تفك !سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لو
 ام نورصبال © انمح 1 اه قود لع هيك نأ

 0 نوةطنالو مهدمأسم كليام نوعمتلالو

 اورشع 0 قدصلاب اوقطني 0 اوناو قل عامس تأ نع اوماصتو ريعلاو تاب

 كالا مهاوأم 84 ساوكلاو ىوقلا ىنْوم رانلا ىلا بقوملانم باسحلا ده

 مهدولج ا 8 ناب ادقوت 86 اريعس مهاندز 9 مههولو مهدواج تلكاناب ا ص

 رداق مهمادق

 مكحنب .ذدلاناوهو !سوادب لع هللا ىلص ىذ الذم 1 ام كيف 9 ومودي ىأا# هنود نم ءايلوأمهل

 لبجلاو لال ضلاب هللا كح مها ق ىبيس نمو لين موه ١ رتب ناك دف ةيادهلاو ناعالابم 3

 نا سأآ انع 9-5 0-2 اعدم اموت مربخو و اكل اويلقشنا لاحت |

 لعَو ةاكلا رص مههج ىلا 2 وءىلغ نو همم نب ذلاهلنا لاق هللالوسرايلاق الد ,

 نا ىلع رداقامن دا جرلا لع هءاشماىذلا 00 ءاع هللا لصهللالوسر ,لاق هه 0

 لوسر ,لاق لاقرب رهىب أن عو مة##انرةز 22 ف إب هعلب ني> ةداتق لاق ةمايقلا موب دهجو ىلع هيش

 لع ءاشمأ قنلا والا مههوحو ىلع نودع فكو هللا لو ,ايلبق مههوجو لع

 0 ترحل ك مهموم نوة م اما مهص وحو ىلع مهيشع نأ داق مهمادقأ ١

 نورضب الى اياد و امكيوانع نارك ةثرااملك ب د+لاهىذمرتلا ه>رخأ |
 ىلاعت هللا لاق دقو و مصو مكبو ىع مهفصو 0 نوةطن 0

 ةيؤرلا هل تيناف اريفزواظي ها 5 روبث كلانهاوعد لاقورانلا نومر ماى
 , 0 نورصيم الايع هانعم سابع نبالاق اهدحأأ هحوأ دف تاقءمععلاو مالعلاو 1

 امىلع نورث هانعم لبق ىتاثاادحولا ,مهرسيام نوءع-نالام< ةححن نوقطن.ال 0
 اًوسحلا مهل لاَ تش نيحاذههانعم ليق ثلاثل ادحولا ءايشالاهذه ميبلاداعتمث ىلاعتهّنلا مهفصو ١ ١

 مهاوأم 8# نومعسالون ١ وقطت الون ور ل واكو عج نود ةدوماكالوب

 مال :اف ناصقندجو نأ ريغنم تأدهو تفءض لقوا هلأ كس تبخالك منه
 4 رباعس مهابدز وب ا ناك دنا هانعم ل. ومهنعر رتشال ل أى قامو ناعما 0

 اونا كام ىلا !ااودبعأ تقرت->او مهدو وح تومدن "أت تح هانعم لقو ادوق دكأإ

 نوءعسبال(امكو) *ىدنب نوملكتيالاس رخ(امكبو
/ 
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 ١ افنصو اناكر افنص واقع انس كنا ها ةنؤل ةةمايقلا موب سانلا رشح سو هيلع هل لصد ||

 ْ مم وده ص هنود نم ءاباوا مهادحت ن "لق للصت نمو كيلا وهف هللادهي نمو

 ا اورصيتس م مهاد ىف مهتال مهم

 ا من زا وهف مهلا وحابام امىأ ه اريصب اريب خو ن.رذنملاو نب رذنملا ىندي## هدابعب ن ناكمنا 8

 : د نافلاضي نمودت يملا وهف هللا دم نمو رافكلل ديعوو سو هيلع هللا لص ىناةلحلال

 مال_.لاةيلع هللا لوس رايس هذهو مين زاغ وهفمهلاعفاب (اريصب) مهلاو>اباملاع (ارييخ) نيرذنملا م هداب

 هللا هقفو ند ىأ لصولا ف ىندمو ور وأ امهقفاو 0 لوس و بوقعي ءانلابو ( دتهملاوهف هللادم. نمو ) ةر

 هلدحت نم 1 (للضي 4 لا رأى ةروس)

 لبق ىتح همصعب ]ل و

 ناف ) ناطيشلا سواسو

 6© ودنم ءايل 1 مهدت

 مهرشخن و )ار | ا أ

 000 ةفاع قل مو

 هلوقك اهاع نول أ

 ىلع رانلا ىف نول موي
 لوسرل لبق و مههوجو

 فيك مالسلا هيلع هللا
 لاق مههو>و ىلع نوع

 لع مهاشما ىذلا نأ

 مشع نا ىلعرداق مهمادقأ

 امكبو اع) مههوحو ىلع

 امندلاىف اوناك ام (امحو

 نوةطمالو نورصبتسال
 نع نوماصتيو قحلاب

 ةرخ لاى مهذ هةعاوسإ

 رّشام نورصبس ال كيذك

 دليام نوءعسلالو موعأ

 اع نوقطنالو مهععاسم

 : م4 مهاوأم) ميل
 1 ل( ل ابك
 ادقوت (اريعس مهاندز )

 لاسراب (هدايعب ناكدنا )

 اريبخ)هدابع ىلالو_سرلا

 نءونمؤي نع ( اريصب
 ( هللادم نمو ) نمؤبال

 هنيدل( دتهم اوهف ) هندل
 هيد نإ ( لاس مو )

 5 )م

 نودنم (هنودنمءاياوأ)
 اد نلف)

 00 هبال امم رانلاىلا ) مههو>ومىل !ءةيبقلا وبا بخس ) ع ٠ اا اق (مهرسشحنو)ىد دهالمهنوقفو هل

 (اريسس هاند زا هل نوران تنين( تينا ةيس) س٠... راش



 لا 9

 هللا هب 3 ؛ اعالا مههوق نونأيال 0077 ع لسسرلا رئاسكل وسر انا ى 1 ( الو سر 03 تثنكلط]

 55 0 ( سانلا عن هامو ) ىل ءاموريحمت مكلاباف هللا ىلا وهاعا ىلات اب الح سلف تب اب الا نم

 خةوبو نآرتلاب احا ةتامور دقتلاو غنم ل عا 7 ولقد الاززآ رقلاو نا!( ىدهلا ,هءاحذا]) من 6 ومقم نام
 : ةهش الا 1 (ةلوسر 07# ع ارش هللاشثعبأ ) 4 ع تا ) مهاوتالا !وةيلعهللا لص

00 

 م هوك ل ١ وناكو لس 11 ليبلر , ف سان || رئاك ه١ ارخال مك ام 00 1 0 86 000

 ري اورشد هللا لسربن
 بت مهلالو مول ا تاب الا سما نكي لو مهموق لاح متاليام ىلع ,علع هلله رهظباع الا 11 راكتالل 3 5 5 ف

 تالف رك ذدقف ليصفتااماو لمحلا باوجلا وهاذه ىلع اهنوريممت ىتح هللاىلع

 وم نموينأ سانلا عنمامو اياب مييلع |ىرعق ولو ساطرق 290 و أياتك كيلع انلزن . ولو هلوةكر _أ ا

 وات ناالا لن ذل 0 ولا لوزتدعب ناعالا مهء:ءامو ىأ ©« ىدهلام هءاحذا |

 ةييحدعح ةلحفا كف هو 5
 - تى 3-4

. - - 

 هاوش سلع هللادر 2 1ك

 ةكئالم ضرالا ف ناكوللق)
 نأ : الا نع مهعنع ةهبش مهل قس مهنا ىنعملاو اذه مهلوق ةالا © الوسر ارشب هللاثعبأ | اك مههادقا ىلع ( نوشع
 00 ةنلا ل سرب نا مهراك اكناالا نارقلاوإسو هيلع ىلاعت هللا لص دمحت يطبالو ىنالا 3

 نور 8 سس ى

 اودكاس < نينثملعم وف مدآ ونب ىشع اك نوشع ةكمالم ضرالا ىف ناكو ول وف مهتهبشل 1 |ومىسيف ءاعسلا ىلا معاي
 او هنم قلتلاو هب عا_ةجالانم مهتكفل # الوسر اكلم ءاعسلا نم سلع 00 أ بياعا اشو ايلف ل 1 ه ١ ع :

 ىسانتلا نم عوج لطظوريشف كلذ نافدنم فقاتاو ثكلملا ك || ردا“ نع ةاع مهتمأع سنا

 شب كنذكو هيةوصوم نوكيذاو الوسم لاح نيكي لمتح اكلمو 0

 اياب مكلا هّللال وسر را م 1 اديهش هلئاب ٌّقك لة قفوا لوآلاو

 دله و متدداع مكتاو مك كادي تلسراام تءلب ىف 5 ىلع 51 اد هدو ىل 6 زجعملا

 ى الح ( نين ءيىطم) مولع

 ن.راقضرالا ىفنينك اس

 ديد 0 انازتل)

 لسرلا رئادكىأ # الوسر ارمثبالا تنكله ف بختلا ىنممديفو هددجتو 0 امئاف سنالااماف 0
 تاي آلا مأسيلف تايآآلانه مهيلع هللاءر رهظاالا يموت نو هن أيال لسرلا ناكومهم ١ رم رات ىلا كلملا لسرب
 لع تايآلا لزنيال ن نكلو لعفل اوبلطام لزنينأ كارا ىلاعت هللاىلاوه اع مب 0 ١

 دقىلاعتو هنا هللانازعا و«رشلاقوطىف مئأسام نسل هاو 1 ان 1 1 ا |

 زارقلا لثمدلك اذهنع ىنذيام تازجملاو تايآلا نم !سودبلع هللالص ىنلا ىطعأ

 وح رجا نود تدل وتاب الازم اههش اهو هعباض ا 3 ءاملاعماور يعل ماكاو

 ونه وبل ليا دلابلط مهدصق نكيلو 0001 اع رتلاو مظعأ ىهل اما
 5 | 1 انلإ ا ا 1 دنع 1 ١ ِ تغلب _/ى 0 )م 0

 2 ىذأ اونموين 0س معه و #9 ل ها هلود مهلا وس مهيلع ى «ت هللادرف | ناو مكلا 1

 اذ هلع هنا لصد ةوشبو نآرقلاب ناعالا مهمنمامو قلو[ هي ىدهلا | ' 0
 نيل ةدناعاو "هيد

 د١ ألا ىلع هلوةوهورشبلا هللالسربنا مهراكناىهو ممهرودصيف 57 ةهشالا اا ا
 لاحوا ريع
 /ناواوش اوناك ر راقكلا ناكل 4 الزر ازشب هللاثعبأ مهند ذ الاهح ى ءأ هكاولق أ ويعم

 اى ن راكول لك 0 هلوش هللا مهاحاف ملمانلا 0 اكل تف ف 5 ا (الوسرا رمثبالا تنك ل ه)

 راكلذم ءاوسل ان مرهيلعانل زاب ليميقم نين ْط وامسم ى نشط روع : ةكتالم لوسر الا انا ًاملوقب

 | 0 1 5 لإ : 2
1 

 000 اديهش هللاب ىنك لق 8 # ل رمأ سذحلا ىل | سنان نال هنقحم قل ١ عنمامو) لصر 2 1

 ١ داع د ا هبتلسر آم ةشابدق اوركل كايا اع | نآ)ةكملحأ( سانا
 00 و 8 2 0 ىف هلوسر ىف فى 1 مهءاحذا ١ هللاب ) امو

 00 دمماي (لق) )انلا(الوسر 1 011 يار 1 اواقنأالا ) نآرقلاب !سوهملعمتلا لص دمع (ىدهلا

 لاوس راكلم ءاعسلا نم مسلعانل زن ) نيوقم (نينئمطم)ن وضع ض رالاف(ن وشع ةكّنالم ضرالا ىف ةناكول ول ةكم لهال

 هلوسرلاب (مكتيو ىنياديهشمللاب نك )ةكملهال دحاي(لق)رعشبلاالا رمشبلا ىلاوةكالملاالا لسرلا ةكتالملالا
3 

 راتخلا كلذ موقف ةوبثلل
 ار مهداش راو مم وعدد

 هلا اوال ا
 ىد د ادهش هللاب ىكلق)



1 
| 

 1 ارييفت زاهطسو ( اهاذاخ رابنالا) هس راع مج انه لا رحفتت بنعو ل. نم هند كل نركللا أ

 نوكسبو ناوثلا اذهنم يق م لاش اهطقىأ مصاغو د نيسلا مفب ( افسك انيلع تعزاكءاقل

 مك كبح قنا نإ. اذإوك 4 لس .رسأىج ةروس م١ نوني د هيأ 7 زل ةردسك ةفسك عج امهريغ ن :

 ل أ 4 اريسفت ًاهلالخ راسهتالا رهف بنعو ليمن ن كل كانوكتوأ ل |
 ىلاعت هلوق نوني © افك انيلع تعزاك املا طقستوأ كلذ ىلع لشي ناتسا ا

 ورع واو ريثك نا هنكسدقو يعم [طفل عطقك و هو ءاعسلا نم ٠ افسك مهيلع طقسنوا

 ةروسلا هذهىفالا سماع نءاو مورلاىفالا نآر لا عيجىف بوقعيو قكامكلاو : ةزجو |

 را حوتفملا نم ففخم اماوهوروطلا ادعايف صفحو امهريغىف عفانو ِر ركب وباوأ١

 م لاحوهو رشاءملا ىنعع ريشعلاك الباقم وأ هكر دل انماض هتحص ىلع ادهاشىأ .

 هلوتىؤ ريخلا فدحام ا اع اهتلالدل ةنوذع ةكئالملا :

 بيرغل اهب رامقو ىلاف * هل>رةشدملاب لا ك.نمو 1!

 ه.'ئرقدقو بهذ نم # فرخ ز نم تيب كانوكيوا ف ةكئالملانمالاحن وكيف ةعاجوا

 لاحو هللا

 مهتاحارتقان م ايجعل 7 # ىلر ناس لقؤ# كشدصت هقناكو 3 هّورَش اب : اياتك انملع لالا ا

 15 ريثك نءا ًارقو» ةردقلا ف دحا اكو هيلع مكن وأ ىأي نا نم هللاهيزتتوأ .

 لوسرلالاةىا ىبر ناح لاق صاع

 اولاقالف البق ةكمالملا وءتلاباني اة ىتح كل نم ؤن نل نل مهنم لئاقلاق ومكب كلذ لمفءاشنا هللا ىلا

 1 هتعنبا وهو ةيمأىأ نب هتلادبع هعمماقو !سوديلع هلا ىلص هتلالوسر ماقكلذ
 مهسفنال كو لأس مر هنم هلبشإف اوضسعام كم وق كياهّض نع دج ايلاقف تاطمل ادب ءتذب

 كين ف بادقإلاب مه مهفوخام ليت نا كولأس مثلمفتإف هللا ٠ نهكتلزنم اهبنونرعيارومأ

 نأ ت تننظا كلذت امفولهتلاميأو لوقتاع كلنودهشي ةكئالملا مرفن و كءمةروشنمةخعسلب

1 

 انويعىأ اعوش ةكم ضرا ىنعي ضرالا نمانل رحش ىح كلنمهؤأ !نلاولاقوىلامتدتلا لزناف

 ةسب ىأ *# بنعو ل نمةنج كلن وكتوأ#'

 ىأ ةليقلا عجوه ليقو لوقتاع وفك ىأ القك نناع نءالاق البق ةكئالملاو

 8 14 رق اناتكت اع لزات قح ف كبقرلجالىأ# كبقرلن هون ن إو ءامسلا ىف وه

/ 

 َىَح قههدحو *# كبقرلنمؤن ن ناو #8 اهجراعمىف هيي ءامسلا ىف قرتوأ و ةنيزلا هاا

 ١' اهلالخ رامالارسفتف » كنعو ليت هنف نات
 ا هللاب أتوأ 3+ اعطقىأ © افدكانيلع تعزاك ءامسلا طقستوأ 5 اقيقشت ىأ# اريعشت

 || انابع ةلباقم مهارل ا لقو لوقتام ةحعمب كلنودهشي ةلببق ةليبق ةكالملا فانصاب

 ْ ا # ق قراو أ ةنزلا از بهذ نم ىأ © فرخزن 5 تيب كلن ١ وأ

 | ءسعأ < ىبر ناهس لف معاي لقىأ 6 لق «ةسأ ىبأن هتلادبع لوقاذهو كعءايتابدف

 مهلع طقنوأ صضرالا

 هتلابىانوأ): اها نم اغ انك

 اعاليفك (البق ةكئالملاو

 ىءملاو هتف! ادهاش لوقت

 ةكئالملابوالسقهتللاب ىنأتوأ

 هنم تنك هلوقك اليبق ١ هيعدب اع افك البق ةكمئالملاو هللاب ىأتوأ 8 ن نحطلاك لوعفم ىدع لمفوأ ردسو ٠

 داباقموا ابر ىدلاوو ١

 هوو رشاعملا ىنعع ريشعلاك |[

 ةكّئالملا انيلع لزنأ الول
 الاح ةعاجوأ وأ

 كانوكيوأ ) ةككئالملا نم
 بهذ (فرخ نهتم

 دعصت (ءامساىف قرتوأ) '
 ( كيقرانمؤننلو) اهلا 1

 د2 ار ا تفشل ا كك
 3 00 تعزائءاملا طقساف اولاقاريذن واريشب ىنثمب هللا نكلو اذه

 ورعواا فيلابو ع

 هيفءامسلا نم ىأ (اباتك) ١
 ةفص (هُؤ رقن)ك تدصت |

 لاق (لق) باتك |
 ناعس ) لوسرلا لاق ىا |

 هيلع ىماحارتقا نم بعت (ىبر ا ىنأت اهتايوخ رظن أنار همق ىف رث ىف سمع ءامع أ كا دع ىدح ادبأ كلنموأام هللاوف 2 35 3 هلا [ 5 1

 ىاشو كيب

 ) هنح كل تكا ( مه دعابم نم كَ أ 5 هلعأىلا سوديلع هللا لص هللا ل وسر فرصناف كقدم

 6 ليختنم )ناتي

 ققشتف ( رحم ١ مرك

 اهطسو ( اهلالخرابنالا)
 طةستوأ) اقيقشت(اريحفت)

 (افك انيلع تع زائمامسلا |
 نك نقا» .

 هللا اتوأ )باذعل اباعطق

 ادهش ( القةككذاملاو
 ٍِع -

 كلنوكيوأ ) لوقتامىلع

 بهذ نم م(فرخ حز نم تب

 ىلا كدوعصل (كيقرل نم ول قارا )| هللا ٠ نم وسرت نا الملاباتدب ًاتفءامسلا لاديضتما( ءامملاىفقرتو أ) ةش

 كن ك.رشااودلوأ !!نعىبرهزلا أ(ىب رناحجس) داي مهل (لقران .لاهتلال وسر كناهيف(هرقنإلاتلاهتلا نم(اباتك انيلعلزنت تحال



 نلاولاقو) ريمتملا جويا
 (انلرحش ىح كل نهؤن

 نم ) ىفوك فيفختلابو

 (اعوبني)ةكمىأ (ضرالا

 عينت نااهنأشنمةرب نغاتمع

 لاملا عين نم لوعشن عطقتالءاملاب

 ىنعي ( اولاقو) رفكلا ىلع
 يوزن اةفأ نب هللادبع

 ( كلنمؤن نل )هءادحأو
 (انل رحفت ىىد )كةدصن نل
 (ضرالا نه )ان ققتتك

 انويع (اموخ) ةكمضرأ 2

 اراماو

 ثعبام لاقف 4 تا نعال سس او قاوسالاب لا ديرام لعام كديعيةضفو ْ

 هه 7٠١ ع 0 توا

 1 [رالإ رد انلر دق ىح كل نم ؤننلاواقو 9 قلاب لوأنمنال اديزألا تبرض زحيملو
 2 نم هريغ مامكناو 3 رقلا زامتا نابب ةحلا مهه اا |مدعب احارتقاو اتنعت #« اعوش

 وبلاد ةكمضراضرالاو ففختلاب رصفت "بوقميونويفوكلا أ أرقو ه هلا تازجعملا
 رخزاذا ءاملا بع نه بويع املا عب نم لو وعقل اهو قوام بضنال نيع

 || اه 1 درجفت ىد 0 نلاولاقو ىلاعتو هناحم هلوق ##

 . مهتمزاو تانيورخأ تازحمم هبلا تىضناو نآرقنا زاجعا نيبتامل ه6 اعو ضرالا
 : نبانع ةفركع ىور كلنمؤن نا اولاعذ تانرآلا حارتقاب نو تلاع . اوذخأ اويلعو ةحشا

 ىرتحلاابأو ثرحلا نيرضنلاو برح نب نايف سابأو ةعسر ا ةبيشو ةبتعنا سابع
 00 لهحاياو ةريغملا نب ديلولاو دوسالانب ةعمزو بلطملادبعنيدو هتالاو ماشهنا

 ىا اهبنمو اهساو لاو من صاقلاو فاخ نب ةمأو ةسأىأن هللادبعو 0

 ضعيل مهضعب لاف ةعسكلا رهطدتتع سمثلا تولع كول او( جاجا

 دق كموق فارشا نآدللا اوثعفدتق اورذعتىح هوكاخو هوملكف دحمملا اوثعبا
 ادب هنا نط وهو أعيرسس مو ةيلع هللا ىلص هللالوسر م هءاحف كوملكلل كلاوعم م

 ) رذعنل كيلا اشبانا دحماب اولا را ل مصرس اشو 1 ماو
 ءاب آلات قثدقل كموق ىلع تلخ دأامدموق ىلع لخد أب ردا نمالجر اعنالءتلاو اناو كيف

 دقوالا عيت ةنم قيامو ةعاّللا تقرفو ةهل آلا تّقثو مالحالا تهفسو او

 اىح انلاومأ نم كلانلع> الام هء بلطت ثيدحلا ادب تح دك 5 ناؤكذيبو انندب ايفدت

 ةاتكلماكلف دير تنك ناوانءلع كاندوس فرشلاد.رت تنكناو الام انرثكأ 1

 اىقانلا ومأ كلانلذ هدر عيطتستال كيلعيلغدق هارئاشر كبىذلا اًذهناكناوانءلع

 لوسر لاقفىرلا نلانمعباتلا نومي اوناكو كيف رذعنودنم كيري ىتح بطلاباط

 فرشللالو مكلاومأ بلطا هءركتجاع مكتجام نولوقتام ىبام !سوديلع هللا لصدتلا

 انوك أنأ ىلسعأو اباتكلع لزنأو الوسرمكلا ىنثعبهللا نكلو مكلع كامالالو كللع
 ايندلانم ركظح وهفىنم اوليقتناف كل تعصنو ىبرقلاسر مكتفلبف اريذنو اريشب ركل

 تنكنادجاياولاقف مكتيبو ىنيب هللا ركحيىتح هللاسمال ربصأ ىلع هودرت ناو ةرخآلاو
 10 انماثدع دشأالو ادالبقيضأ دح أسيل هناتلع دقفكيلع انُضعامانم لباتريغ
 فيو اندالباتت طسب وانيلع تقضدقىتلا لاجلاهذه انعريسيلف كثعب ىذلا كن رانل

 ءلو ااآ نم ىضمنم انل ثعببلو قارعلاو ماشلا راجنأك راهنالا اهيف انل
 - . 0 ع 2 م »ا 01 اا 4 «. - 8
 - اوهدصناف لطاب ماوهقحا لوشاع مهل انف اود صاخم“ ناكهناف بالكن 2-7

 ناف هبتلسرأام مكتماب دقق تثعب اذبءام !سوديلع هللاىلص هتلال وسر لاقف كانقدص

 كيرانل لسفاذه لءغت ملناف اولاق ىلاعت "ل1 ال ورضا هودرت نأ مكظح وهف ءوابقت
 ِء

 بهذ نع انرودنكو اروصعقو 18 كللعجن أ دل كا كقدصي 1 كمت

 | (ان)



 ءانئدسإلا ىلع تر هيلع لكوت ه هددجعاو نق , اك كيلع هدر ريق كير كجر.نأ الأ ىأ ) اريك كلغ[ ناكل 2

 ةميظعلا ةنملا كعإ اظوف<نآرقلا ءاققم ىلاعت هللا نم نانتما ادهودد بوهذمريغ 4 57 كبرنم 3 هجر ٠ نكلوىأ 1 2

 نكالق ) اذه لئم الاقل 1 52 رسساعةروس 7 انا -4 56 زد لوقلاباوج -لزنوهظيفو هللز ٌغ
1 5 

 نكلا الا ع 0

 ٍ 7 لا 0 1 اق انا ا نوكت ه.ببوهذعريغ 52 كو ةجر كلو أ
 ناوملا اه زد عاوض اكوا 0

 1 نْل لد لِ هظفح ىفهناشاو هيلع بات ل1 اوهلاس راك# ريك كيلعناكملضف نال 0
| 5 5 

 ناكولو هلثع نوتأيال | أ
 ) م 0 مهضعب ا نوت يال #9 ىنعملا لاكو مظنلانسحوةغالبلا هين 1 رقلااذه لثع اننا أ ىلع نملاوسنالا | |

1 
ْ 

 هيلعلد فودحم مسق باو> وهو قيل لهو نأ لا باي راوءايرعلا ب رعلا مهيف و هلثع ا ْ

 ريهز لوقك الضام لعوشان ركك مزحالب طرسش *ا|باوح ناك اك ىمهالواوةثطوملاماللا» || ا

 مرحالو ىلام بئاغال لوش « ةلكسم 0 ل_ءذخ هانا ناو / ْ

 / ةكتالملا ركش مل هلعاو هد نايتالا ىلع اورهاظتولو  اريهظ ضع مهضعب ناكول و

 نك زوو هنامثاىف طئاسوا و ناك مهنالو 0 ا ء هج رخال هلع مع أمت انال

 ةدايز ةفاتع موج وبان ررك انف رصدقا وفالك و انياعدي كلدحتال متدلوقل اريرقت ةيآلا | ْ

 هنا ع لاكمال نم« لثم لكم نآرقلا اذه سانال#ناببلاو ريرقتلاىف ١

 ' كلذزاحاعاو ادودخالا هي اروفكالا سانلارثكا ىباذ ف سفنالا ىفاهعقومهعوقوو ١

 مسقباوجن را اي
 ا

 ةئطوملاماللا الواو فود

 طرشللاباو- نو «ناراخ
 ىلاميئاغال لوش»هلوةك

 عقو طرمثلا نال.مرحالو

 ىلع اورهاظتول ىأ ايضام

 نآرقلااذه لثع اوت نأ
 أ
 همن نسحو هتغالبىف أ

 ناسا ا نعا وزحلاهفياأت و

1 
1 

0” 

 01 ان قو د بهذ فيك تاقناف * اظوفحم نآرقلا ءاقس ىلاعت هللا نم نانتما اذهو هن بوهذم ريغ

 اذه قماقتال ١ ان

 نم (لثم لكم نآرقلا

 هنا ع ىف لئلاكوه ىنعم لك

 0 ىلاق 0 هئدسدحو

 لاك اى افناحاعاو
 تبرصز :< موار رود ؟ الا

 ىالابلوأتمى أ نالاديزالا

 الأ اوضرب فلق 31 0

 زاحيا نيمتاملو اروفك |

 هبلا تم<كاو نآرقلا

 رودصلا قامباهذاو فحاصملا قامو« هنمدارحلاتلقهلحو نع هللا مالكوهو نآ رقلاب ا

 ' ليقمفرب ىتح ةعاسلا موقنال هناف عفر نأ لبق نآرقلا اًؤرقا دوهسم نب هتلادبعلاق 1

 | مهر ردص قام عفريف الم ادلع ىرعس لاق سانلا رودص قاع فيكف مف ع د 2 د ا

 نعو رعشلاق نوضيش ما ل قاع نودحنالو اش نواظفحال 3 وعصيقا ١

 ىود هلو ثدح نم نآرقلا عقرب ىدح ةعاشلا موش ال لاق صاعلانبو 0 هللادبع 1

 | 'هلضفنا 98 ىبلمعبالو لأ تراي لوقيف«كلامبرلا لؤقيف لمقلا ى ودك شرعا لو
 ا محو مدآ كاودحج كلعحو كي اع 3 لاو علا ءاش بدسإ أ 04 اريبك كيلع ناك 0

 لسلرالا تدع ن لق ف ىل ىلاعتو هنا#سدإوق 7 003 ماقملا كنا طعاو ك.نيينلا 1

 ناكولو) # كلذىلع نوردقالأ 4 هلع نوتايال نآرقلا اذه لثع امايزالع نكت 1

 مذكفاذه لئماثاقل ءاشن وأ 00 ءأا لاق نيد ع 4 أ * ارهظ نخيل مهضعل ١

 ىلعأيف مالكوهو بويغاان ءرايخالاو فنا انا مظنلا ىف 0 نأ لاف لحو نع هللا |

 | اونالاقولخم ناكولو قواريع وهو قااخام لك هال قام الك هم اجلا < عد ايلا تاقبط

 15 م ل اثم 0 نأ رآتلا ادهىف سانال انفرصدقاو © لحو نع هلوق #3 هلثع

 و ربعلان م هجو لكن ا ليقو كمن_هدع ول داس عىف لاملاكوه ىعم لك "ل

 اداوج 0 0 0 روغك الاس ان دل رثكأ الاف هيا اه ريعو ضصتلاو اور ولاوماكخلا

 ىلا ا تازعملا 2
 اودرتقا اواغو ةجللا ا
 تويملا لف تايالا 2

 ا ا
7 
 ا
1 

 مالسالا وتودلاب(هلضفنا)
 يظع ( اريك كيلعناك)

 لإ 0 رئاانهلخ (هلثع نوال نشل ءاوتأين 05 هدا وسنالا تعقجا نيل ةكم لخالد(

 رصدقل و )ا رعم (اريهظ نى م م مهضعإ ناك "5 كولو لا ّ 5 اموزناك ام ريخوهءاشتملاو م ل وخوسنملا وعمانلاو كم ع ولاو دعولا,

 ني ا(ارو هلا مانا ا اف ) دع ولاودعو ولا ٠ نءدحو لكنم( لثم لكم ند أ رقاااذهقةكمل اهالان ا
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 0 ٠ تؤامل من - 0 5 ا دا ١ لاقف هبق 1 وسع سم 1 دعا ١ ان .. ادع

 00 ءانعمب ىبر 0 نآرقلا ليقو كلملانممظعأ قل 167
 اوه اعا ةيرظنلا فرامإل لقعلا باستك |ناف مكساوح:طسوتب هنوديفتست 6 اليلقالا |

 م دقو دقفاسو 2000 اقول ساسحا نم د مكمل ا ا

 لأ ةراشا وهو هتلاذا ةفرعملا هلاوحانءأيشالو سهل اهكرد.ال ءايشالارثك !لعلو

 ذه ىلع رصتقا كل ذإف هب ستلي اع هزيغ ضراوعب الا هتاذةفرعم ن .كعال ام حورلانا ا

 لع هنا ىور هتافص ضءبركذب نيملاءلابر امو باوجىفىسوم رصتقاك باوجلا ٠
 ا نأو نحن لبلاقف باطالا اذهب نوصتنمنأ اولاقكلذ مهللاقامل مالسلاو ةالصلا

 00 اءاسو اريثك اريخ قوأدقف ةمكللا| تب نمو لوقةعاض كناك يجاام اولاقف

4 
 -ص

|| 

 افوءاروتا ايوا دقزمو

 نمو تولتدقو كنك عال

 وا دمتف ةمكملا تؤب

 نال مهل 0 اريثك اريخ

 تنحى ليلق ةاروتلا + اع

 00 00 ةلهلاذ هللاإع

 ةمكحلاز ةيفاضالا رومالا

 همك دلل اموات
 ع 000
 تفض اذاامناالا اهسفن ق

 ةلملق ىهي و ىلاعت هللا ع كل

 هانعو 5 ولامع ىعدبن

 ىقلادحلا ىذأ لع ريصلاب

 ةيكحل نال مهمهف ءوسل هولاقامو مالقا ةرجخش نم ضرالاىفام ناولو تلزنف اذه

 وهوهداعمو هشاعم همظتناملبةيرسشبلا ةقاطلا هعستام لاو ريذنا نمإع؛نا ةيناسنالا
 هلا ةفاضالاب ودو 001 هبلاش لياقاهل ةياهنال ىتلا هللا تامولعم ىلا ةفاضالاب '

 ,هذنأو مسقلل ةئطوم ىلوالاماللا # كيلا انحوأ ىذلاب نيفذلل انتْسَنَلَو 3 ريثكا

 ة>اصملا نم هانوخو نار كلاب انبهذ انئشنا ىتعملاو طرشلاءازح بانم فئاناا هباوح ظ

 انئشنئلو) هلوش لاؤسلا 6 اروطسم هدادرتساانءلع لكوت. نم # اليكوانيلع هبال 0 2 رودضلاو |
 32 ىذلاب نيَح مدن انسان وكت نأ زوحنو كدلع هدرتستاهلعلف كقلان نااهئاف 4 كب رنمةجرالا 0 ا

 مسق با وح نب مهل ((كيلا

 ءاذ ل حلم مفودع

 د او ٍيعلاو بيطلاو . ,وناادبف عمم |ىنعم حر حورلا ليقو ناسنالا هنايحم 00 ع

 ذاو تافصلا هده عي همت افوصوم ناسنالا 5 وحوم ن ذاك اذاهنا ىرتالأ ءاقلاو

 ه سلو ةريثك حورلا ةهامىف ةيفوصلاو ءامكلا ليواقأ و لكلا بهذ هنفجرخ

 ةنسلالهأ لوقوهو لجو نع هتلاى ادلع لكوبنأ ليواقالا ىلوأو اهئاصقتسا عطوم |
 5 هلوق لباد. السرم ايبنالو ابرقماكلم حورلا ىلع عاطي ملهتلانا ةديربنب هللادبعلاق

 ةلخادلا .ماللاو طرشلا

 ىءملاوم قلاَةتط ومن | ىلع

 لا رقلا انه نسم نإ

 1 ود_صلان م هانوحو
 ا ىداعن ءىأ هك ملا نم متنوأامو ف هيرثأتسا ىذلاىر ! ءنم ىأىبر ىمأنم حولا ٠ رى

 معاف دوهملل باطخ وهلبقو ماع باطخلا لجو نع هتلاإع بنج 0 ١ اليلقالا 9 ٠

 !ءبنج ىف ليلق ةاروتلا ءنأرهل ليقف ريثكلا ملا 57 ةار وتاءانسوأ نولوقاوناك
 ابوهقوفامىلااناضمة للان ىثلافصوفةفاضالا عمنارودن ةرثكلاوةلقلانا ل ةودتلا ْ

 الا ءرتنال هيرب م نكلو-و رلا ىنمموعؤسو دلعدللا ىلص ىبنلا نا لبق 1 م كاف اضم |

 لجو نع هلوق # حورلا .برثأتسا لجو نع هتلاناوه مسالا اع 6 1
 ا اكانا ءانعمو # كلا انيحوأ ىذلاب نيهذنل انئشنئلو

 رن 0000 !ةفداصملاو

 | (اليكوانيلعدب كادحتالم)
 باهذلادعب كلدجتال مث ىأ

 هدادرتسابانءلع لكو> نددد

 اروطسم اظوفع هيداعاو

 كنر 0 ةهزألا (

 5 متيطعأ )من ل ل امو (

 5 هللا ادتعام# : لاول

 نيهذنل لا تلا الق

 ظفحم(كيلاانيحو أى ذلاب
 ليربح ل لاانحوأىذلا

 ( ريغ ) كبقىفنآ رقلاظفح ( كنرنم)ةمعن (ةجرالا) اعنام لاَشو اليفك (اليكوانيلع هبكلدجنالمث ) هن

 | رثأ هلة رف فحاصملاورودصلانم ءانوخو نأ [رلاب اهم كنا 1

 د 1010000 هي الكوانيلع هبكلدجمال مث 8 2 ناتكلا ا يرش

 الا ا # كير نم ةجرالا 0 اروط_ماظوفحم هتداعاو كدلع هدادرتساب انيلع لكوتي

 كير نم ةجرنكل !ءانعم عطقتملا ء ءانثتسالا لعوهليقو كيلع هدريف كدر ك جرب نأ



 1 لماتش ى روس ١ أ 7

 هتلاورثاتسا امثلقو هنودحو همدق نع لاؤسلاناىلع هنوكت ثدحو «سهأب ددووأ

 5 3 - - 7 .٠
 حورلانءو نينرقلاىذنعو فنهكلا باو |نعهولس شيرقل اولاقدوهلاناىورالل داعب

00 2 : . : 8 5 20 
 مه ليبف جوهف ضعإ نع تكس باحاناوىذ سلف تكسوأ |[ باحاذاف

 ىو ا ةلعو نوال ةعاس ماقف عمران ءانثدح اولاقق ةياورىفو تي
١ "7 

 متيتوأامو ىبرسعأ نه حورلا لق حورلان ء كنولأسيو لاق ىحولادعص ىتح ترخأتلا ١ ا

 اشيرقنا سايعنبالاقو هفعسو لقلادب رج بيسعلا انت ءارق ىفاذكه شمالالاق اليلق

 ىعداامىعدادقوطق ب ذكي ءانمماامو قدصلاو ةنامالاب انرفاشناد#نا اولاقو | وعتجا

 تلاقف ملا ةعاج اوثعبف تاكد | مما هنع مهولأساو ةمدملاب ا ارذن اوثدباف

 ناو ىنب سلفاهم ”ىشنع بحي : وأ !لكنع تاج ناذ ءاسنأ ةثالثوء 1 دوهلا |

 لوالا نمزلا يف اودقف ةتنع هولأس اذ ىنوهف ةدحاو نع 8 نيت'ا نع باحأ
 هريدأم اهمرغم وضرالا قة رشم غلب لحرنعءو بع ثيدح مهل ناك هناف مهماش ناكان

 ءاشنا لش ملو ادغ ملل اساع . عربخأ لاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا الاسف لاق حوران علا

 له وانو كر 2 امون رشعةسج لو امور مدع ىلا نفاع لت ىجحولا 2

 هللا ىلص هللال وسر نود __ ىدح انو لال انهصأدقو ادءدع اندعودق نولوش ةكم

 هاوش مالسلا يطرح لل 001 رشا .ايطقعو را سو
 ناصح 1 ام م فلا ىف لزتو هللاعأ ل نأالاادغ كلذ لعافىا ئ ناوقتالوىلاعت

 نع كنولئمشيو هلوق برع قرسشملا غلب نمي ف لون وايع اننايآ ن 0 قرلاو فهكلا

 ىف اوفلتخاو رس أن م حورلا لق حورلان ع كبولذسو حورلاىف لزنو نينرقلا ىذ
 0 هنأ لعن ءو لير ربح هنأ سايعنا نع ىورف هنعلاؤسلاعقو ىذا

 هل

 لاقواهلكب ىلاعت هللا عسل هل وءيسناسل لكلا نال فاأ نوعيسدحو لك هح 3

 نوط نسا لو كندا : اوسدل سؤ دو 0 1 مهل مدآ ىب ةروصىلع قلخدهاشا

 علتبب نأ ءاشول شرعلاريغ حورلان م مظعأ اقلخ هللا قلم مل ريبح نيديعس لاقو ماعطلا
 هما ةروصىلع هقاخ ةروص كلذلعفا ةدحاو ةمقاباهف نموضرالاو تاوعسلا

 برق اوعو شدرعلا نبع لادا ون موش نيفد هلا 0 ةروص ىلع ههحو ةروصألا

 نموهو ةمايقلا مون هللا لا نات ردأو نيعبسلا تحت دبع مويلا ىلاعت هللا ىلا قلخلا

 تاوعسلا لهأ قرتحالرون نءارتس ةكئالملا نيبو اني نال ولو ديحوتلا لهال مقتل

 حورلاوهليقو بواقا|ةايح هدنالو احورهاع-هللانال نا رقلاوه حورلال يو هروننه

 حورلا ةيهامىف 7 وق ملكتو لاوقالا 1 وهو ناسنالاايحن هءىذلا قلخلا ىف بكرملا

 موقلاقو مدلاالا ”ىشهنم توشال تاماذا ناسنالانا ىرتالأ مدلاوه م ناضل لاقف

 ا لقو مالسأ اهءلع ليرب_> حورلال قو ةاروتلاف مهو وهو حورلا ما مهباو نيتصقلا ا

 ١ لآ مل نمو لام ةياور قو هولاستال مكلانلقدق ضعبل مهضعب لاقف الملقأالا رعلان 1

 وه موقلاقو ضرعوه موقلاقو سفناا سايتحاب توع هنالياد نا وحلا سفنوه

 ك2 0 0 حب

 قافن ادعب هتهامك ا ردا نع

 ضوخلا ىلعةليوطلا راعالا
 زيت كلذيف ةمكحلاوهف

 ةفرءم كاردا نع لقعلا

 ىلع لدللهلرواع قول

 زعأ هقلاخ كاردا نعدنا
 ةناءدحف لقام دراذاو

 لكي ىناوه قّقد 52

 وهلبقو ناويلا نمءزج
 مظعأ قاحور ميظعقا+

 سايع نبا نعو كلما نم

 ليربح وه امهنعدهللاىذر
 نيمالاحورلاهبلزت مالسل اديلع

 . نآرقلا نسملا نعو كبلق ىلع
 كيلاانتحوأ كلذكو هللد

 ةايحه.ن الوان حان ماحور

 ىأىبر أ نموبواقلا

 هفمالكو ةيحور نم

 ىرس_كيلا مالك نم سيل

 ىلاتّسبذوهبلانأىودو
 بامحأ نعم واسْنأش زرق

 نينرقلا ىذنعو فهكلا

 نعباجأ نافذ حوؤلا نعو
 اللا ع ةككسوأ لعلا
 نع تاحأناو ىن سلف
 وهف ضعب نع تكسو ضد

 نم ونيتصقلا مهل نيبف ىن

 1 ةروتلا ىف مهبهوهو حورلا سعأ

 لبقو مهلاؤس ىلع اومدنف

 حورلا قاخ نعلاؤسلاناك

 هلوقوالءأ قولخموهأ ىنعي
 قلخ لكلد قررمأنم
 اياوحاده ناكف حورلا



 لاو ةعتلاب(ناسنالا ىلع كا اذلو) مهرفكودب مميذكتل الالض ( اراسخالا )نيرفاكل(نيملاظلادب زبالو) هتلاءافشالف

 | نع ضارعالانال ضاىعالل 0 ىانو ) ضرع ا نآرتلاب ايمعنأو امتلارك دنع ( ضرعأ])

 وده>و ضيع ةيبلوت
 نم كلذ نال راكشمالا
 | ةلامال انىانن رب ربل ؟تيماةداع

 كيسا
 ول # هيناجن ىأنو ف هللاركذ نع # ضىعأ له ةعسلاو ةحلاب 4 ناسنالا ىلع انمتنأ 0
 0 ناين نوكيا زوج وم هسحأي كبت سم نع" مس 7 1 هسفم دعب ودقطع ا

 اذاو) ىلع اهرم 2

 ضرملاورقفلا ا
 ناك ):لزاوتلا نم ةلزاتوأ

 نم سألا ديدش (اسؤي

 لكعأ ) كلل هللا حور

 (ةتلك اشو ع لممي) اق

 ىلا هتقرطو هيهذم ىلع

 ىدهلا ىف هلاح لكاشت
 لعأ مككرف ) لالضلاو
 ( اا ىدها وح عا

 ةققرأ ردو 2

 لا ترا نعا كك ولكسو)

 ىأ ( ىبرسعأ نم حورلا
 روهما ىبر هلععي سعأ نم

 ىق ىذلا حور ملا هنأ ىلع

 هتقيقح نعد ل نا اولا

 ىأ هللا سعأ نم هناريخاف
 ىلأ نعو هلي رثاتسا امث

 ىنلا ىغه دقل ةريره

 لعيامو سو هلعدللا ىلص
 لئاوالا تزغدقو حورلا

 نآ رقلا نم لزن اع نيكرمشملا
 اذاو )انيغ (ارا_سحلالا)
 نك ناسالا] !عانمعتأ

 هتشدعموهلامةر ركن م رفاكلا

 امض

 نع دعابت (هيئا < ىأنو)

 (ردلادساذ داو) ناعالا

 رن ةيتعتلز 10 (اسؤي ناك ) رق قفل اوت ةدشلادل .اصأ

 0006 ٍِع
 0ك ما( اسس ىدهاوج نعول اعأإ 2 3 ةتليحو 53 ىلع !ءلاشو هيلعوهىذلا ةحأزو هت لع ) هع اع ىلع لمع 2 يس

 فدإ نم لاقبو بر باجي نع 0 ورلا لق هداج أوٍلهج و أةكم له أ لأس( حورلانع) د اي(كنولئسيو) اند

 نأ تناخلاب 2 ها زملا> ىألا

 ا أرقو لاق تاكو ةحئافلاك ضرملا نم 1 ناىئعملاو ضيعبتا هنأ ليقو كلدك

 000 ناك رقفوأ ضرع نه نيقلادنيغل و ضهن ىتءع هناىلعوأ ٌ

 هتقرط ىلعل معي دحا لكلق # هتلكاش ىلع لي لكل 9غ هللا حور نم سأيلا |

 ورلالقإ# ا نت اعلا كور را عك ا 0 ندلاو دانا ْ

 هءعفتنال ملاظلانال هي اراسخالا نيملاظلاهزبالو قه نينمؤمالذجر نوكي نابريدج |
 مهلددجم: لزنت ةيالكزال لبقو نيماظال اراسخ و نينهؤملل ةجرناكف هنعفش نمؤملاو |

 هناعس هلوق دع اراسحالا نيااظلادءزب الونينمُو علل ةجبر و ءافش ىصق ىذلا هللا داضق ا

 م ىانو## اًناعدو ١

 ليقواطونقاسيآ ىأ 6 اسوي ناك ةرضلاو ةدشلا ىأ# رشلاهساذاوإ مظعتو ركن
 'نمؤملل ىننءالف سئيةباحالا ترخأت اذاف ةدشلاو رضلادنع وعدبو عرضتب هناءانعم |

 ؛ف دحأ لكىأ 6 لكلق ا لجو نعهلوق# ةباحالا ترخأتولو ءاعدلا عدبنأ '
 لبج ىتاهتقرطىلعىأ ةقيرطلا 00 ير دقات لع + سابع باق د ىلع

 | (نيماظلاديزيالو)نآرقلاو

 +-هإوق # قدللاءامتاو ايهذم ا

 ىلع اكوتبوهو سو هيلع هلا ىلص ىن امه ىشم أ بأ امني لاق دوعسم نب هللا دمع ع نع (ق) ا

 ملا نوعركتام م يقي

 ااا

 5 هرهظ هيلوبو هفطع هنع -ه[ < زقح ى

 1 0 حرفك مميذكتل © اراسخالا نيملاظاادءزءالو 4 فيفخعلاب لزنت

 ماعلا ىلع ءانو تلصففو انه ناوكذ نبا ةياورب ” سحاع نا ًارقو#نيربكشمملاةداعنرف

 0 زا ةعباتلا هلاوحاو هحور رذوجحسو ًاذإحا لاو ىدهلا هااح لك اشك

 طلاب ةلك اشلا ترم.ةدقو احم نيباو اَس رطذسا 3 اسس ىدهاوه نع اع

 2 ءاضعاك لصانم داونو 1 غم نكي ةمئاكلا تاعادألا نم 8ك ىل ر سحأ ند

 ناصقشو أ ةدايزيهنع ماقالادحأ نآرقلا رسأ ايش ل مم ةداتقلاق م 5 راسخ دادزنف اهبيذكت

 انركذ نعىأ *# ضرعأ 9 ةعسلاو ةحصلابىأ * ناسنالاىلع انمعنأ اذاو 9+ ىلاعتو 1 َ ا ا 5 5

 ىلبقو ءاعدلاب انيلابرقلا كرتودسفنم 0 هما

| 

 ا
 ش
| 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 

ْ 
 ا
ٍْ 
ْ ٍ 
: 
ْ 
ْ 

7-6 
 رح وار عض واىأ 3 ل 3 !عا 2

 « برأ ن م حورلا لقحو رلا نع كدو رو 5 ىلاعت وهنا

 يكب خ> لاعفادنع

 5 وأستال مهضعب لاقو حورلان 6-0 ولس ضعبل مهضعإ لاذ دورا! نم رفطر رك ةعم برسع

 2 حورلاام مساقئاب أي لاقف مهنمل جر هل ةنلا ماقق و

 ُ 59 )2 دحاو لك ( ل اك دجتاي (لق) ةعب

 هوك



 ؛ ليثارسا

 ند لعىرصت هج 7 4 ازيصن انطلق كان نم ل

 66 اا د

 ىللعحاو# احورخ جرخاف ىف 3 رخا

 قر مالسالا #4 قكلاءاح لقو # ضرالاف ميفاطتسل دلك نيدلا ىلع هرِهظ |

 قا« اح لوشواهم ددحاو دحاو نيعو هنرصخم ت تكن لك يع مك ةئاع الث

 رفص نم ناكر اكوةرعكلاق وف ةعازذ م مص قبو اهعم ح َّق 010 لاطايلا قه

 هلك نافذ ناسسال نمو ىكر ل قاشلا ءاودلاك مهسوفن حأ كاضاس او مهند موقت ىف و وهام

 انمأ نوكيال نيهحو هلأ اذناندحوب لخد.بودحو ول ١ جر نك ىنامحنالو قدصلاب ىنح َََت 1 و

 ىللء>اوت هللا نع

 لطابلا نا# ناطيشلاو كرمثلا ىأ ه# لطابلا قهزوإلل نآرقلاومالسالا ىنعي قالا ١
 3 . . ع 1 2
 تقو ّق ةاوصو ةاودعاناك ناو لطانلاناكلذو تبان ريع وا صمصم ىا :«اقوهز "ا

 ىف :ظلحد لاق داؤعمسم نب هللادبعن 3 نقر لاوزل او باهذلا عب 0 وهف تاقؤوال

 اهمعطلإ قا وص نودسو هن ةءاعدا تك تدنلا لوح ناكو ميفلا مول 1 و هيلع هللا ىلإ

 ”ىدب امو قا ءاح اوهز ناك لطابلانا لطابلا ههرو ول اءاح لوشو هدنىف دو

 0 ىقنم © - ءاقش وهام نآ رقلا نم ل 37 1 ىلاعتو هاوس ةاوق دلع ديعيامو لطاب ىلا

 امش ةث وهام ن 1 رق وه ىذلا سذملا اذهن هك ل 5 ,: ىعملاو 2 ناعم أ نأ رقلانم ىلاعت

/ 
 كل

 قاثلاو ةلطاب اإل معلا ا هعالا 0 ا ا مهقط اا 5 5 ةنطابلا

 ثاتك نر لاذ ٌت وملادعب ثعبلاو رد ماو 0 ءاضقلاو تاو داو تافصلاو تا ||

 ا نويلاغلا مه هللابزح ناف هلوقب هبا خاف رفكلا ىلع مال سالار صني اكلموأ ل

 | :نينمؤإلةجرو ءافغوهامنآر قلانم لذننو زلم رسكف د ىرفدءصق هنمرا ىلعاب

 2 / ام) 1 ا لع هبال مصمم . ايوقاكلم ليقوذني 5 1 «ارسلا اطلس كن دل نم
 .٠ ءاهش وه بادخال | 1 0 3 :٠

 3 3 3 1 هلهلءهجوامهريعومورلاو سراف كلم نعزتيل هللاءدعوذ كايد هد بق أ رهاظا نعو ىناداعنم ا

 ْ نيذلاهللادعو لاق ودلك نب ذلا لعهرهظءل لاقو سانلا نم كمحعب هللا و هل لاقف هءاعد باحأر 1

 أ ءاح لقو  ىلاعتداوق #4 ةيآآلا ضرالاف مهنفلذسال تاحلاصلا اولعو مكتما

 ا نم هب ىشم سلا 5 06 هكذا 0 و هف فاتخلا كد ليش ا ةلالضلا ن هد 0 ءأ

 ناطيششلا(لطابلانا) كا ُ َّق ةدسافلا تاداق: ءالا اداسف اهد_ثاف ةلط ايلا تاداقت ءالا امأ ةمومدملا قالخ" ١" ظ

 ! 3 رقلا ناك مرح الةدسافلا بهاذملالاطب اوءايشالا هذهىف قا بهذملالث الد ىلعلك

 لقسم نآ رقلاؤةم ومذملا قالخالاوهو ىناثلا عونلا امأوعونلا اذهنم بواقلا ىفامءافش

 عج نمءافشنآر قلا نأ تدثفةلضافللامالا و ةدومحما قالخ الا ىلاداشرالاوامممريفنتلا ىلع ا
 نماريثك مف لب هنا رش كريتلانذاف ةيناودا ضا سعاالا نمءافشهن وت 5 امأو ةنطابلا ضا مالا

 | كير امو باتكلا ةحافىف عسوديلع هللا ىلص ىتلازغ ى ىورام هيلعلدب ضارمالا]

- 
 ( عب اخ واق )

 أ

 ا وهف ةرهاظلاوةنطابلا للا ا نا رقلا ناكامل 0 نينم ّوملل ةجرو 3 ةيقرامنا |

 اناطاس كت دان هىللءحاو)

 ىلع رصتتةح (اريصن
 ايوق | عواكلمو أ ىفااخ رم

 رفكلا لعمالسالل ارصان

 ءاحلقو ) هيلع هلارهظم 004 7 : اقوهز ناك لطاب |: ناو# جرخاذا هحور قهز نم م كرمشلا كلهو بهذو 6 لطاب 1

1 5 50 
 (قهزو) مالسالا (قحلا | اهمضو مفلا موب 5 ةكملخد مالسلاو ةالصلا ه لعدد داد وهسم نان ع تبانريغ ذا

 (لطابلا ) كلهو بهذو

 كلهونآر قلاءاحو أك رمشلا

 ناك لطاياانا ) ناطءشلا

 ىب الممضم ناك (اقوهز
 فيفعلابو(لزنت و)ناوأ لك

 نم (نآرقاانم)و رعوأ

 (ةجرو)ب واذلا ضاع

 ريهطتو بوركلل جرفتو
 توثذلل ريفكتو بوسلل

 ثيدحلا ىفو (نينمؤملل)
 نآ رقلاببفشدسي ملنم

 اة |
 (اريصن اناطلس) كدنع نم

 لوق درالو لذالب اءئام

 د ( قالاءاحلقو )
 نآرقلاب سو هيلع هللا ىلص

 ا مالسالا رهظلاقو

 كرشااو ناطي_غلا كله

 ناك ) هل مأو كرشااو

 نملزننو ) اكلاع(اقوهز

 نآرقلاىف نيمن ( نآ رغاا

 ىمعلا نمناس(ءافشوهام)

 رفكلان م ناس لاقو

 (ةجرو)قافالاوكرشلاو

 ) نينمؤلل ١ باذعا| نم

 سو هياع هللا ىلص دم



 لخدمىنا> دأب رلقو)
 أ ردصم وه ( قدص

 اص سد اش داوتا ناكجأ

 تالزلا نم ةراهط ىلع

 (قدصج ر#ىنجرخ 3

 دنع هثم ىنح رخل قا

 ىقاهايض صاحا رخا ثعبلا

 ةمالملا نم انمآ ةماركلاب

 كلذ رثا ىلع 20 هليلد

 نيح تازئ ىللقو ثعبلا
 لاخداديرب ةردعخلاب 1

 ةكم نم جا رخالاوةشدملا

 قل كتل 51 اعوهوأ

 ناكمو سمأنم هسباليو

 | 5 0 لكنا ]ترا(ترلتل]
 || قلخد الوة(قدص لخدم

 قدص لاح دا ةتدلاق

 ةشدملا نم احراخناكو

 م دملا نم ) ىن> رخ أو)

 جارخا 1 قدص جرخم )

 5 تنك اه كعب ىقىدص

 ىلا د!لاش وةكم ىنلخداف

 لاخدا قدص لخ دهربقلا

 ريقلا نم ىنح رخاوقدص

 قدص جرخ ةقانقلا م

 قدص جارحا

 الوخد لحدا ةىلحدا قمة ىلع 5 ا ا

 ّ : هي 75 رتل 026 الل

 , ردا لاكحا دارملال قو ةماركلاب قلماحا رخا# قدص ج رح 00 ثعبلا دنعدنم أ ا
 قو نيكرششملانمانمآ اهنمدحارخاو اهءلعارهاظة كم ةلاغدا ليام كل
 . دحا رحاو ةلاسر لاء انعاع نم هلجاهف هلاخدا لق و املائس هه هحارخ جاوراو اذا دلاغدا

 - له ئرفَو 10 صاوا ناكم نهدسب أيام لكؤف هل هلاخدال فو هقحايدؤم

 بطاكا

 شرعلانيع نع موقأ مث ةنجلا نخب م ةاح 0 ضرالاهنع 0

 ىلاعت هللا ىخر رمع نب هلنادبع نع د## ىربع ماعم كلذ موش ف وئالخلان 2-0

 م نذالا فمصن ىركا عل ىح ةمايقا موب وندت سمنان 25 ظ

 ىعقيل عفشيف ماللاو ةال_صلا 2| ةللع ديد مث ىسوع مث مدا اوثاغتسا ا

 أ دف هدام 0 اماقم هللادثعيي 0 بايلا ةقلح 0 0 3 ك0

 00 و هللع هللا لص لوس رنع ثدحن ةيراسىلا سااح هتلادبع نب رباح اذاف |

 "| تىذاا اذه افايفاوديعأ اهماو>رخنأ اودار , الكو هتيز ل 3ك لوم |

 ىذلادمم لاقع تءعس لهنلةمأ رافكلاىف هناهلقام أ رقاف لاق معن تاكذا ردلا ارق أ لاق ْ

 ُ 3 ل رك ئدلاَدْؤَملا سو ةيلع هللا ىل [ ف د ماعم ناف لاق معن تاقديف هللا دعم ْ

 اع سانا| سو طارصلا مض . وتعن مثلا رانلا٠ نم جرح أ
0 

 0 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكيؤيشلا اذه نورتأ كحوانلقف انعجرفسيطار ةلا

 اوس نبان ءلئاوونأىورو هيتنسلا له أ قافتاب عدتبهوهو ديبع نورَع اه 0 ند ْ

 ًارقمث هيلع قار ؟ اوما للخ مكيحاص إف اوالدخ مهارإ ادخن هللا نا لاقدنأ

 ؟يبلعارهاظدكم ل ثلا نم انمآ ةكم نع فجر 1 لبقو ةرحملابإسو ْ
 الا رم نحر أ هم اتوبلاو م هيىئتلسر أ قلاع ل او محفلاب |

 * دم كتءاطف ناخد أ هانملهقو قدصجرخم ةوبنلا قحنمىلع بجواع تقدقو ا
 قدصلاب قلخدأ اهتح ىاخدأ ءانممليقو قدضجرخم ىهانلا نه ىنتحرخأو قدص |

 0 لارسال م صدأ دز دم ىو اع فاجر ك١

 كنالوق هللاو اننوثدحت ىذلا اذهام هللالوسر بحاص اب تلقف نييمنهجلا ركذدق

 3 نوح ر خخ“ ىعيلاقاهيف اي داع رانلا 37 نوجر ,تكامو 5 نامعزدق هنا ريغ لاق كاد

 ا مي اكدنم نوج رحمف هيف نولستةفةنحلا راج انما ارو اتدفلات مساعسلا نا ديع - 137

 1 الوأوت ريثك ةعافشاا ىف هلاك :داحالاو لاقاكو 1 ا سس رخام هللاو الذ انمه>رف

 قاسنا هللا دبع نع وهلّدم دهام ن نعو 0 اع هدعش لاق ادوح اماقمكير ر كفن

 اى | او قدص لدم ىنلخو أب رلتو 8 لجو نع هلوق# قرا لع دعش لاق
 كا 0 ا سابع نالاق جارخألاو لاذدالا اني دارملا 01 قدص جر

 5 ِِء 0 ا 5
 هيلع هللا ىص هللال وسر سح | نيح تاز ةكم نم قدص حجر ِ ىحرخاو ةمدملا قدص

 1 ىنتحرخاو 0«

0 



 1 4 : ا "1 1

 ا يال

 0 هيفو 00 ةعافشلا ثيدحىؤ نمل 0 ا ا

 ناعان م لد ر> نمةيح لاقثم ن *«قدأ قد دأ ديلق نات !اة.ف قانا

 هيلع انماسف نسحب انرسع م دنعنم انحرخ + ف لاق لمفاف قلطناف رانلا نمدح رخآف

 وهو ىنثدحدقل لاقف اذه ىلعاندزب 1 انلقف ه.هلاقف عضوملا اذهملا ثيدحلاب امدح

 3 ا كلب هدجاؤ ةعبارلا ىفدوعأ مثلاقمن م ك7 ن رشعدم عيج 0

 لوقأف عفشت عفشاو طعت لسو تكلا لقو كسر عفرا د#ابىل لاقفادحاس هلزخا

 ىزع و نكلوكيلا كاذ سيالاقوأ كلكاذ سيالاق هللاالاهلاال لاق ني ىلنذتا برإ

 ّى عج ذئموبوهو هلوق» هللاالاهلاال لاق ماهم نح رخأألو رايربخجو (ىدظعو قار

 نودي 1س سوهيلع هللاىلع هللالوسر لاقلاق كا نع # قارا نهذلا عمت

 ءاوسنف مدآ ذئمونىن نمامو ركالو دحلاءاوا ىدسو رخنالو ةئابقلا موب مدأ

 تاعزف ثالث سانلا عر ركالو ضرالاةنع قط نم لوأأ ل ا تح

 تطرهاذ امسظعانذ كيذا نأ لوذف كنز ىلاانل مفشا ان ونأ تنأ نولوقيف مدآ ن ونأف

 1 0 وءدضرالا لها لع تر: نالوتفاحون نوناناحو هسا ضرالال

 هللالوسرلاة مث تابذكث الث تب ذكى ا لوقف ميهاربا نوت ايف معارب اى ١! اويهذا نكل

 لوقف ىسوم نون انف ىسود | ونا ناك و هللا نيد نءاج لام الا ةب دك را و هيلع هللا لم

 ادحاوتا نكلو هللانودنم تدبعفنالوقيف قع وناف وع 1 00١

 لاقاسوهيلعدتلا لص هللالوسروملار اخأ |قاكف س 1 ناقناعدج نب الاق مهعم قلطنافىنونأب

 رخافامح مس نولوةلو ىل نوهفيف دع لاةفاذه نملاةيفاهعقعقاف ةنكلا باب ةقلح ذخأ

 لقوعمفشت عفشاو هطعت لسو ار م عفرا ىللاقيف دخلا وءانثلا نمهّللا ىنمهايف ادجاس

 اماقمكي ر كثعربنا ىسع ىلاعتو هناحس هّنالاق ىذلا دومحلا ماقملا وهو كلوقل عم

 اهعقعقاذ ةنلا باب ةقلح ذخسَ ةدكلا هذه نيغ نأ سل ل و
 اذحاس رخاف ابحر نولوقيف ىنورحربو ىلنوصشف دج لاقف اذهنم لذ

 ةلداحملاو ةدصاخملا ةاخامملال تنام هلوقءىذمرتلا ه>رخأ دجلاو ءانثلا نم هللا نمل

 تردص ىتااظافلالا كتب هللانيدنع لداحو مصاخ مالسلاو ةالصااهيلع هنا ىنعملاو

 هريعو سرتلا ت تاو ةياكح ةعقعقااو ةديدش ةكرح ايل 21 ىأ 3 هنن

 اهورخ سانلا "لوألا ١ 5 16 هللا لذ هللا لوا لٌةلاق سن !نءاو# توصدلا

 انأو ىدس توب دخلا ءاواو اوسيأ اذا مهرشبمان آو اوفو اذا 8 اأو اونعب 3

 انأو ىذمزتلاريغ ةياورىف داز « ىذمرتلا هحرخأ رخكالو ىبر ىلع مدآ دلو مركأ
 ضي نأ اك مدخ ىلع فوطي ىديب 0 و 2 0 ةهأ ركل اوح اذا مهعفشتسلا

 هل مسوةيلع 0 لاق لاق ةريره ىنانع «م) روثنم ْؤا ٌقاَؤاَوُأ و

 0-1 عفشم لو او عفاش لوو ضرأآالا 05- قشن نم 0 ةمايقلامو مدادلا



 م < « رشع سماخلاءزجلا )

 ِ ةااصل ادلع هناهدع ىلاعت هللا ىخر ةرنرهوبا ىورال ةعامشلا ماقد هنأ روهثملاو ةقارلا
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 رمضت وأ اماقم كوبف ىا هلعف راعضاب فرظلا ىلع هداصتناو ةعافشلا ماقمالا كاذامو 2 586 : 5 : 36

 | | هنأ لص هتلالوسر نأ .صاعلا نس ورغن. هللادبع نع ( م للا ًايشتلاب.كرشيال
 هللا ىلص ةالص ىلع لصنف ىلعاواصمث لوقبام لثم اولوتف نذؤملا متءم“اذا لاق هو

 هللادابعنم ديعلالا ىب_نال ةنجلاىف ةلزتماهناف ةليسولا ىلهتلا اولسمث ارشثعابم هيلع

 هللادبعن رباح نع ( م ) ةعافشلاهيلع تلح ةايسولا ىللأس نفوعانأ ناك انأوجرأو

 ةماتلا ةوعدلاءذه برمهللا ءادنلا معسا نيح لاق نه لاق !سوديلع هللا لص هللالوسر نا

 اةلح هيدعو ىذلا ادو# ماقمدثعباو ةليضفااو ةرلموا| ادع تآ ةمئاقلا ةالصلاو

 ظ

 رماتلا هللا عمج لاق لسوهيلع هللا لص ىنلانا 5-5 ًانع ( ق) ةمايقلامون ىتءافش

 انير ىلا انعفشتساول نولوةف كلذل نومهلفةياورىفو « كلذل نومتريف ةمايقلاموب

 ةكحن كدكس أو هدس هللاكةاخ ردبلاوبأ مدآ تن أن ول واوقي ةمدآ نون ًادفاناكم نمانح ريف
 258 نمان<ربىت> كي ردنعانا 0 7-0 اهسأ كلعو هتكئالم كادعسأو

 | اسوناوتت !نكلو اهنم هير يحعسق باصأ ىتلا هتئيطخ ركذيف مكانه تسل لوقيف
 ىلا هنئيطخ ركذبف كانهتسل لوقف احوننوتأبف ضرالالهأ ىلاهتلادثمب لوسر

 لوةيف ميهاربا نوت ايفاليل> هللاءذخناىذلا مهاربا ١ وتانكلواهتمدير يهسق باصأ
 هلادمك ىذلا ىسوماوت“ اونا نكلو ايسر يصستق اها | هتئيطخرك ذيول انه تبا

 5 تن رك دو انه تسل لوقف ىموه نون ا قلاف ةاروتلا ءاظعأو

 لوقف هتلكو هللا حور ىسع نوتأيف هتلكو هللا-ور ىسيع اوا نكلو اهمدير
 لاق رخأتامو هبنذنه مدقتام هلرفغدق ادبع ؛-وديلع هللاىبدادحم اوّنبانكلو انه

 هتبأرانأ اذافىل نذؤف ىلاعت ىرىلع نذأتساف ىتوتأبف سو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق
 :؛ ةشتعفشا هطوت لس ععس لق كسأ قرا دجناي لامترف هللاءاشام ىنعديف ادحاس تبنو

 جرا ادد ىلدحيث عفش من ىبر هيئملعي دل ىلر دجاف ا مفرأف

 دئعاي عفرا ىل | لاش مث 500 هللا 9 ىنعديف ادحاس عقافدوعأ مث ةنجلا ههلخد كو

 | مري ةنملد 0 ىبر دجاف ىس المرا مجال ملي كسأر

 لاق 'ةنيارلاق وأ. ه ُءااثاا ىف ا ةنك اههلخدأو راثلا نهمهج رخاف اد> ىلدعف

 ا ةوءدواكلا هيلعسدو نه ىأ نآ رقلاهسحنمالا رانلاف قبام براي لوقاف
 ءذلادومحملا ماقملااذهو لاقادو# اماقم كبر كثممنأ ىسعةيآلا 0 ,امهال

 ءالانم جرح ! سو هيلع هللا ىلص ىبلالاقف ةياور ىقداز٠؛بودهيلع هللا لص مك ب هدعو

 هللاالاهلااللاقن م رانلا نم جرم مث ةريعش ن رزب امريكا نم هبلقف ناكو هللاالاهلااللاق ن

 نم هبلقىف ناكو هتلاالاهلااللاق نم رانلا نم جرخممث ةرب نزيامريخانم هبلقىف ن 3

 ( ديلا )
0 
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 كبر كئءربنا ىبنع 9 كبيوجو ضاصتخال كل ةليضفوأ ةضورفملا تاواصلا لع ١

 نمضي ماقم لكف قاطموهو هفرعنه لكودبف متاقلا هدمحي اماقد# ادو# اماقم ا

 نيتللا نود نيتمكر ىلصم“ امهلبق نيتالا نود نيتمكر ىلصمن امهلبق نيتللا نود نيتعكر |
 دوادىلأ ظفاةءكرةرششع ثالث كلذفرت وأم امهابقنيتللا نود نيتمكر ىلصمث اييلقا

 هللا ص هتلالوسر ةالضتفاكسنرك ةشئالأسالا نيس رلاذبغنت ةلس ىأنؤ
 ةرسشءعىدحا نمرثك أ ىلع هريغىفالو ناضمرىف ديزب ناكامتلاق ناضهرف لس وديلع

 نوستح نغل أس الفاعبرأ ىلصي مث نهلوطو نوتسح نع لأستالف اهبرأ لصيتخا |

 ىنيعناةشئاعإي لاقف رثوت نأ لبق مانت أهللا لوس رايتلقفةشئاعتلاق اثالثىلصي مثنهل وط 31

 نأ نيباهف ىلصي لسوهيلع هللا لصهتلالوسر ناكتلاقابنع ( ى ل ىلقمانبالو نامانت
 ةدحاوب رتويونيتءكر لكنيب عسيةعكر ةرمثع ىدحا رجلا ىلا ءاشعلا ةالصنم غرفشب

 تكساذاف هسأر عفرب نألبقةيآ نيس مدحأ أرقبو دحساام ردق نيتدعس دحمدو

 دقش ىلع عسطضأ مث نيتفرفخ نيتعكر عكرف ماقر فلا هلنيبتو رجفلا ةالصنم نذؤملا
 اذا سو هيلع هللا ىلم هتلالوسرناكتاقابنع ( خ ) ةماقالا نذ وا هينأي 0 نعالا

 عم تقلاق ىبجمثالا كلامزب فوعنع # نيتفيفخ نيتمكرب هءالص حتتقا ليلا نمماق
 8 : ٠
 لئسو فقوالاةح ري اب رعالةرقبا ةروسارةفماقف ةلما سوفهيلع هللا لص هللالوسر

 ناممس هعوكر ىف لوقب همابق ردقب مكر مثذوعتو فقوالا باذع ةياب رعالو

 هدوم“ىف لاق مث همايق ردقب دس مث ةمظعلاو ءاي ريكلاو توكلملاو تورطت

 ىئاسنلاو دوادوبأ هجرخأ ءاسنلا ةروسأرق مث نارع لآب أرقف ماق مثكلذ لش
 ىذمرتلا هجرخأ ةليا نآرقا!نم ةيآب !سوديلع هللا ىل هللا لوسر ماق تلاقةشئاعنءع#
 سوديلع هللاىلص هللالوسر ةالص تناك فك ةشئاعتلاط لاودو دال 1: (

 نذؤملا نذأاذاف هشارفىلا عجرب مث ىلصيف هرخآ موقو هلوأ ماني ناك تلاق ليللانم
 ىرثنأ ءاشنانك املاق سنأنع# جرخوأضوتالاو لستغا ةجاحدي تناك نفث
 ءانبأرالا اأن هارتنأ ءاشنالو هانيأرالاايلصم لبالاق , !سوفيلع هللا لص هللالوسألا
 هنءرطشال لوقث حر هشلاْن ع موصي ناكو .لاقهريغ ةياورىفداز» ىثاسنلا هحرشلأا
 اماقمكي ر كثمس نأ ىسع 9 لجوزعدهلوةو # ًايشدنهموصياللوقن ىتحرطشبو ًاشلا

 ديفنا ىبنع ةظفلنال كلذأو نحاو هللا نم . ىدعنا لع نورستلا عجأ «”ي ادوحم
 مطب نأ نم مرك أهتلاوهيلعاراع كلذ ناك همرحأ مث *ىش ىفاناسنا عمطأ نمو عامطالا

 )ع
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 ا ىذلا ونااو ءاضلاب ةلطلا لدم ب نه ةردقلا 5 01 7 راما 6 ءالمو ليلا

 ّ باح هب لاو ريفغلا ملا ه هدهشل نا هك_ةد ا نياصمل |نم ريثكوأ هاشالاب توملا

 ورغءاان رشفنا اهدحو لالا ةةلصلو لاوزلاب كؤادلا رسفنا سمخلا تاواصال
 لالمل ناس للا 0 ىلإ "سععأ| هاولذإ هلوقو برغملا ةالصا ةالطلا دارللا ل

 ل 0

00: 0 
 ور

 ا 4 ,رست ىلالا نمو# قفشلا بويع ىل ![دع : تقولا نا ىلع ه.لدتساو ءاهتنمو 0

 كل ةدئاز ةضيرف 6 كلتلفان إلف نآرقال ريعشلاو ةالصال دوجفلا كرئاف ليلا ضعبو
 هن هللا ىلص هللالوسر تءعس لاق ةريره ىأ نع 1 خو 3 ةكتذامو للدلا 3ك ام

 ب مجات#
 را مثثنا | ٌورقا ير كوع 7 حقا | ةالصوؤ راهتلا 7 7 للدالا 0

 0 لياداذه هر ريسقلا قف غدار مل قدا رخف مامالا لاق أدوهشم ن 0 0-6 /٠نآ رق

 ِء
 ظلإ تقول كلذ ىنف حصلا لوأ نمار عرشاذان راسن الان الرب ونا ند لا

 . 00 ةلا لبث رت ببسي تالصاا تدم 0 نرضاح ل بالا ةكّب الم نوكتف ةيقاب

 عمت و 0 نير شثءو سمحت هدحو ال دحا ص لضفش لوّش سو 00 . 1 98 3

 تقوىف ةالصلا 5 اذا" مآ راهنلا ةكئالم-ترضحو ءو_ ظشلارهظو نوظلا

 تدق 5 لاف و < دملا خللا لص الف لالا ةكئالمن ا قيوم ك !انهف رافسالا

 "0 لاوأف ةالصلانأ لع لئلد ادوه_ثم ناك رحفلا نآرق نا ىلاعت 10

 اموت دعب مقىأ 1 هد د_يدتت ل_هالانمو 9 الاستو هناحمت هلوق ## ل_خف

 تناكو ةالصلل ليللا ماق هب الان م دارملاو مونا| نم مايقلا دعبالا 1 لا_عمتلاو

 ام ايلات هلوقل ءادتنالا ىف ةمالا ىلعو را هللا ىلص ىنناا ىلع ةضيرف ليللا ةالص

 ةتهرسشام اور هاو ىلاعت هلوق لد ءادب بايمحمسالا ىلع 537 الا م صلاب

 ىأ# كلةلفا 00 ىلاذت هاوق لادب 0 هللا ىلص ىف ا < ىفاح ان بوحولا قو

  ةشئاغنعىور ,قع كءلع هللااهض رف َى |١ ىنغةارفلا ا

 قلو ل تاو

 دان 2 ةضي رفد ر 7 ”« كلةدابز 0

 ثلث ل نب هللا ل ىنلان 8 : مايقو كاولاو رتولا م 0 نه وةضيرفمل عنه

 وسم راص روحو ولا نا لقولدللا هنأ ها نالقانان ليلا اقر راض ةمالادم قع قادقح ىف ةاج

 1 3 ١ قت ةدابزناك اذا صيصخملا ىنعمام تلق ناذ«كيملع لش ملوكلةلفان لاقىل امو

 ٠ وداعا |ثونذل تارافك لفاوتلا و زا ص ملا دناؤ تاقد !سو هيلع هللا لصدقح ىف اك

 5 7 ارداف رقما زوقلفانال تنام "اوم ذم مدش :امدل رقعدق ؛سوةيلعدللا ىلص

 ظ 9( لصف لي
 هللا لس ةهتلاوسر , ماقلاق ةيعش نب ةريغأا نع 6( ىق 2 الا مادقىف ةدراولا ثيداحالا ف

 رخأتامو كبنذ نم مدقتام كا هللا رفغدقوا ذه فاكتنأ |! لل ةفهامدق ت خفقتت |ىد (بوهناع

 1 ا لوسرةالص نقم رآللاق ىنهملادلاخنب ديزنع ( م ) اروكش ادبع نوك أالفأ لاق
 | نسر ىلص مث نيتفيفخ نيتمكر ىلصف ما هطاطسفوأ هتيتع تدسوتف ةليالا إو ودلع ىلص

 للصمت ن . ,تليوط نيتليوط نيتليوط

 © نيتعكر )



 0 لشدحارخادمب ردس | وكله انقف لاذ نو مهكلهع هللاناذ الياق انامز(ال.اقالا )ءاضع ىماش رك

 نم لع و هد رسمأي رح اه ىلإ 3 لّدرسا خةروس م هوح رخملو ا 0-1 مبارك نءاواسؤتالألا 0 1

 ضرأن مووأ راصد

 ان نفك ةّسدملا

 لكرا اد

 نأ ممهاوسر اود>ر 50 0

 ردح | را 1 كلذك ناس الملقا انامزالا 5 الئقالا ف 5 0 نو َ

 سو هيلع ا هللا ىلهىبنلا ماقم اودسح دوهالا ف تلزم ة هب ”الالمقو 5 كلشدعو هناركت ا ١

 ,نهؤن ىتحابم قحلاؤ ابن تنكاناو مالسلا مهيلع ءادنالا 0 ماشلا اولاقف ةنيد ١

5 

6 

0 
 ذنااونىلءاوةظيرقواب مهنم للاقمث عحرف تازيف ةلحرم جرخت هبلقىف كلذ عقوفا
 كوزفت سدل اوداكناوهلوقةلج ىلع ف وطعم هنا ىلع اذاب انوصنم اوني كال ةىرتو»ليل ا

 | ةزحو صاعنا ًأرقو اهلبقام ىلع اهدعبام ادقعم ناكاذا لمعتال اذاناف داكربخ لعألا
 اشلالاق هيف ةغاوهو كفالخ  صفحو بوقعيو لاكلاوا

 نادل ةنسف مه 00

 كمل بصل تبضت ومهكلمم

. 

 كلذ هللا نس ىأ 3ك ىلا

 (الب راما خال واردتس

 كواد/ةواصلا مقأ ) اليدبت
 ادهىلعو اهلاوزل(سمشلا

 سلا تاولصللة احلا
 جرن اذهىلءوامورغاوأ

 دع ىلا ) رصتلاو ريظلا

 وعو ةملظلاوه ( لالا

 نآرقو) ءاشعلاةالص تق و

 تروس ردفلا ةالص(ردقلا
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 ْ اريصح نهنيب © طسب هاعاكف مهفالخ رايدلا تفع ذيل
 ' ةنس كلذ هللا ناقعأ ردصملا ىلعبصن © انلسرنم كلبق !!سراد_ةنم ةنس 8,

 ١ اهتفاضاو هللذن_سلاف مهر ج-ظا نبب نم مهاوسر اوحر جا ة مالك كلبمنا وهو

 ه اليوحت انتنسل دحتالو 8 هيلع لدبو مولجال اهنال مالسلا ميلع لسرلا ىلا أ

 00 ةالصلا هيلع هلوق هملع ل زامل ود ساكو د :راسا 9 3 اريمختى ا |

 بيكرتلا لصاو اهبورما لدقو رهظلا ىىلصف تلاز نيح سهلا كوادل ليربح قانا

 ايدك ماللاو لادلا نم بكرتام لك ادك وهدد رقتستال كلادلاناف كادلا هنهو لاقتناللا |

 عقديل هي ةيثيع كلدت اهلا راك لا نالكلدلان ره كولدلا لآ قو هلدو فادو عادو دوا

 | تقوودو هتلظ ىلا هيلبللا قسغ ىلا نولخ ثالثل ىف اهلثم تقأتل ماللاو اهبعامش 1
 تيعماو هنكر هنال انآ رق تيمس عجصلا ةالصو«رسفلا نآ رقوو#ةريخالا ءاشعاا ةالص |

 كسول" سا مكتالا د ان كل مح حل

 ادوه# واعوك رتيعساكانكر ْن 0 نا زاومل هيف ليادالو اهف ةءارقلا بوحو ىلع هءلدتساو ادومو اع وكر |

 ثيح مصالا ىلع ةحوهو ىل-_ع ا_هتماقاب سلا لد غل | ةالصقةءار لاب ردو نا ةةيودَن هاهنو 3 زوجملا |

 نإ سيل ةءارقلا نأ عر و الم ءدهشت ُّ ادوهشم نك جغأ| 5 رقنا 37 ام ق اهريعىفو اضن اهيف بوجولا |

 اهتءارقلوطلا:آ رقتدمسوأ
 ل عطس عر هناحمسمإوق #4 وكلب ىح البق انام را كجارخا دعب نوقببال ىأ < اادقالا |
 3 م مهل وسر او>ر أ موقلكنا ىنعا 0 انلسر نم كلقاذلسرأدقنم 3 0 00 ىلاعتو |

 (ادوهشم ناك ر حملا نآ رق 0 جرخاذ 10 مهدي مس ' مادام ميد 5 وم ل نأ هللة يلو مه رهظأ نيا ا

 لزتي راهنلاو ليالا ةكتالمدبثرأ| ةولصلا قا #9 ىلاعتو ناعما وق دا د ىأ 4 الب 25 ددتالو ف مب 0 هرم ا

 وهفءالؤهو دمصي وءالؤه ]| لئاقمو ىلا لوقوهو بورغلا كوادل|لاقهنا دوهسم نبا: نع كوادل |
 ءاطع لوقوهو سمثلا لاوزوه رباحو رعنباو سابع نبالاقو ىدسلاو كالا أ
 ١ كوادلا ل نال امهعمجل ظفللا ىنعمو نيءباتلا رثك 1 نسحلاو دهاحمو ةداتقو |

 ةرثكل نيلوقلا ىلوأ لاوزلا لع ككاو تبرغ'اذاؤ تلاز اذا لع يك لدا
 سعمشا| كولدف اهلك ةالصلا تةقاوملا ةعماح كب ل :اك هلع ةاتييدلا ذاودينيلئاقلا | 1

 نبا لاقو 4 .ظ روهظ أ 4 لالا 32 للا 0 رصعلاو رهالا ةالص لوا: |

 رعفلا دا ىكإ «رس ءاج ءلاو ىلا لوانك |دهؤو ليللاودب سابع

 هدهشيىأ هادوهشم ناك ( 2 فلا نآرقناوف ن د رشا زوجنال مالا ارق داش ىلا
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 لوأو ليللاناويد رخآ ىف

 مهكلم ىتحاريسي(اليلفالا

 نم كل ةانلسرادق 5 نمةنس)

 اذا مهموق نك ا(انل آ1سر

 مه را وه لشد جر
 5 ( نال 7

 (ةولصلاق الا ريغت(اليوت)

 برغملاةالصلمللا لود دعبو ( لمللاق سغىلا) رصعلا وره ناس سعشلا لا وزدعب (سعشلا كولدإ ) دمحاي# الصاا

 ليللا كم الم اهدهشت( ادوه-كثم ناك ) : ةادغلاٌةذاص ) رعفلانآر ,ةنار# ادغلا# الص(رسفلانآر قو)ءاشعلاو
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 دع كانقذ ال( تامملا فعضو ةودلا فءض كانقذ ال ١ ةنكارا ىذا مهيلا نكرت تيراقوا ( اذأ)' تنش لضفو

 ةا5 كيوموكتل تا 0 ره ريقلا تاذدعوةر ع 0

 0 ربقلا بادع وهو تاما و َق 1ع نايا 0 ع بادعلانال ت تامملا تاذدعو ا 6 مش بأ ادع كانقذال مالكلا

 رخ الاةايح ىف

 ناكف افعاضم ىأ رانلا نم

 اباذع كانقذال مالكلا لصأ
 افءذابادع و ةاسا ىقفافعض

 1 ل 3 تالا َّق

 ةّفصا| تيقأو فوضوللا
 مث فءضلا وهو هءاقم
 ةقاتكا ةقيضصلا تل هك

 فوض ليقت فوصوملا

 تامل كك اننا

 فعضب دارب نازوحو
 امندلا ةاحلا باذع ةامحلا

 هلام تاما اك
 ريقلا تادعنم توملا

 رك ذىفو راثلا تاذعو

 عم اهاملشو ةدودنكلا

 ديد_كلا دنع ولا اهعاسا

 كاذاقلاب

 عيبقلا نا ىل ع لتدسالا

 مظع رادقع هت راعي

 ىف تفع اضملا

 تلزن املو هلعاذ نأ

 لوش مالسلا هلع ناك
 ىسفن ىلا ىناكتال مهللا

 كلدجالمث ) نيع ةفرط

 عنع كلانيعم (اريصن انيلع
 (اوداكناو) كنعانب ادع

 (كنوزفتسيل)ةكمله أ ىأ
 | مهركمو متوادعب كنوعزلل

 سلاف( ل صرالا٠ ما

 ةائلقالا 2 َق 0 الذ كح! ردا كعب ىأ كدعت ) كفاخ) نودقمال 1 نوكليالاذ اواهم كوح رخل ) ةكم

 كدد ك1 5 آلاياذع ( تامملا ضو ) ايندلا باذع ( ةوحلا فعض كانقذأل ) كوبلطام تيطعأول (اذا)كوباط

 سلو ا ةندملا ضر ,أ(ضرالا نم)كنولزتسيل(كنوزفتسيل) دووتلا تعي 0 او)اءنام ( اريصنانيلع

 أول ( اذاو ) مأشلاهلا

 تاذدعلاوراثلا“ ركع ما را ”اوعو مب

 اهيلا ىعادل ةوقعم هت اجاب هام مالسلاوةالصلاهءلعدناىف عرصوهو مهيلا نكرت نانع

 3 1 ا 3 0 0 5 1 1
 1 كس نول اذاو اهنم كودحر خل ف ةكم ضرا ه# ضرالا نم د

 0!( ففعاض ىعي تاملا تاذع فءضو ةايلا باذع فعض كانقذال كلذ تلعفول ىأ .

 1 كذذ ا نوئبايال)ةشدملاز هم كوحرخ
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 آو ةيآل | ةقحاف نكتم تأي نم ىنلا ءاسناي ل

 هذه
 ادعم  انهل وةك ءغلاب, ف صوب 5: هرب 1

 فءد## كانقذال تبراقولىا *# كانقذأأل اذا 8 هظفحو هللا قيفوت. ةمصعلا نا ىلع ليلدو

 35 راذلا قف ه,يذعيامىفدض ةرخ آلات اذعوايندلا باذعىأ  تامملا فمضوتايحلا

 ولا ىفافعض اباذعمالكلا لصا ناكو رطخا ريطخلا أطخ نال كريغ لمفلا اذه لثع

 | اك ةفطلا تيقاو:قوصوم لا فذح مث افعاضم ىنمع تامملاىف افمض اباذنعو
 الا مءضب دارملا ليقو باذعلا ءامسا نه فءضلا لقو ابقوصوم فاضياك تفضا

 , 6# اريصن انيلع كلدجتالمث ف ربقلا باذع تامملا فءضبو ةرخآلا باذع

 ,هتاداعع كنوجيزبا #كنوزفتسل 8# ةكم لها داكزاو هياوداك ناوؤ#كنع باذعلا

 نكيملوبلق رطاخ كلذ ناكتاقءهوبلطام برقينا زوجي فيكف اموصعم إو

 هللا كِلَذ دعب لو يسوهيلع هللا لصىنلا ناكو سفنلا ثيدح نعملاعت هللاافع دقو

 نا الواو لاق 0 هناعس هللاناوه عيصلا با وجلاو نيعةفرط ىسفن ىلا ىنلكتال

 7 ةكامملا فءصو ةوملا تعض هكانقذأال اذا مهيلا نكربإف هتلادتب” دقو كانتبت

 انباذعنم كمنع ارصان ىأ * اريصن انيلع كلدحتال مث ةرخآلاو ايندلا ف باذعلا
 0 اهتم كوجرْعل ضرالا نم كنوزفتسل اوداكناو وه ىلاعت هنا هلوق #

 ةئيدملاب هماتد دوهنلا ءرك ةمئدملا مدقامل | سو هيلع هللا ىلص يتلا 'ا كلذو ةيندم ةيآلا

 ءامدب الا امرنا ءاسالا ضراب هدا تاعدقا م ءاقلا اب ا اولاقف هوناف ادس> كلذو

 مهلش 01 تتكيف مالسل الع ةاجالاو ميها رباا,م ناكوةسدقملا ضرالاىهو ميلا

 :كنا مورلانم كنيس هللاناو مور رلا ةفام اهلا جور انم كعنعاعاو ماشلا تأف

 0 ىذيىلا ةياورفو ةشدملان ةةلاسلا ةثالث ىلع اسو ةاع هللا لص ىنلا رآ 6 هلودز

 ل اءقوةنيدملا ضرأ انهض رالاؤةي هلا هذهدهتلال زئاف جرختت هيا أ هيلاعمتح ' ىت> ةفيلحلا

 ىتح هنع هللا مهفكفابنم هوجرخ نأ نوكرمشملامه اا 1 .آلاوةكم ضرأ ضرالا
 مكر اك لعأو ءريخاهلبقامنالدي الاب َقيلأ اذهودسفنب جر ةرجغلل جو رخنابد أ

 مهرهاظتو ,هعاتجاب لا سراب 00 نأ اوداراو ملكذ رشملا هلق 5-8

 كذ 2 نوئيليال اذاو 0 هيي :ةتسالاوهولعأام هنم اولان ما 5 هيلع



 ”دلا ىفامأت اوما اق رط ىلا ىدترسال ن كدي ب تنال ِ

 هىناثل والامل والا ورعوأ 1 رقد هو لس دن . ليدعتلا ىنع اناا نكن أ وزو> دقودهيلا ءاد

 ليشالف ا طسوق 04 لح رس اى ةروس ١ ةعقاولا مح ع 6و7 3 أ تناكف نك هماك لد :

 هما ماس 7 هذاا نا بو-ةعبو ورعوا هلع مل كلذ ل لهجالاكد :

 فرطلاىف ا هفلاناف تعنلا فال مكلاعا ىفاك ةطسوتملا مك ىف هفلا تناك

 2 نزح انهملاما ا دقو هةيرتاق ءايريصت اهنا ثرح نم ةلامالل هر هه ا م 2-2

 زن كنونتفيل اوداك ناو ف امهيف نيب نيب شرو أرقو ركب وناو ىناسكل
 ىنالو رسشالو رسشمنال برعلا ىلعاهب رخفنالاص خانيطت ىتح كساىف لثدنال |

 لبقو ىنما هللا نا لقف كلذ تلعفمل برعلا تااقناف ةكم تهر>اكان.دإو مرن

 ةففخلا ىهناو كدر اهسمو انتهل اب لتىتح رجلا مالتسانم كنكعال اولاق شيرق)

1 
 تفيقف علل

 لازتتسالاب ةنتفلاىف كومةوينا مهتناابع اوراق ناشلانا ىنءملاو ةقرافلاىه مالل

 كيلا انيحواام ريغ 6# هريغ انلع ىرتفتل ِس ماكحالا نم 6 كيلا انيحوا ىذلانع

 نماثيرب مهلابلو كانتفإ كوذذتال مهداسع تءبتاول و اليخ كاوذذغنأل اذاو
 هي الياق 5 مءلا نكرت تدكدقل قه كايا انتيبثتال واو 6 كانتبثناالولو #8 ىت
 0 مهلا نوكرلا ددص ىلع تنك كنا ىنءملاو مهداسع عابتا ىلا ليك نا تبر

 السضف نوكزلانم برقتنا تمنف انتعصع كتكردا نكل مهلاستحا ةذشو مهعدخ

 هوت ليش امندلا قهنال 0 ةرخ آلا ىفوهفالاض ار فاك امندلا ف ناك َنهو هاندم ليقواش
 ع

 سا رق هع 28 ؛ دوسالار عت ول هسا ل اك سوه .الع هللا صوتنا نأ اهلوزن ببسف لاق

 اهلىا مميمتلاو كلك لمفأ 0 لعام ه سفن كرد ءايدعاو انتهيل - كعءدال اواقو

 هوعش و اوماس ىتد مهتهلا 2 ناهدئم و. !طلقو رد ا ا ىنوعدلب نادعالل

 ءاع هللا ىلص ى أ 1 فش دق 1 ساب ءنبآ لاكودب ا هللا لون افةسفل 5 تدوع
0 

 0 الصلاق ىخنالاو 1 ن و لاق لاعح ثا :.طمت ناىل 1ع كميات او و مهن و

 هللا ىلهىنلا لاَثنا م ََك 0 تاللاب ١ 0 نا اداب انا 2 و

 كاذف مكيدبأب ركمانصا اير نااماف دوهعسالو هيف عوكرال ند قرخحال اهو

 مهستن 1 بحضن هللالوسر :اياولاق ارم مكمتم زءلاو تاللاىنعي ةيغاطلااماو
 هللا لة أنطعت ملام مت طع بر :دلال] وَ نك ترشد "انا ريغ 1 ملام انتيطعا كناب ل

 تا مييطعيذ نادل 1 ُّى موقلاعمطف 0 ودع لع كاس تك فكان
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 كوذخ الإ هيلادلوعدامتلمفواىأ 4اذاو 95 لهن ملام أ هريغا لع تءتينتو قلت هك ىرتفتل له كيلا انيحوأ ىذلا نع كنوف ل كنونتفيااومهىا اوداكناوىلاقأ
 م ناكتلق نان. لمفلان«تبرقىأأ الأي علال بت ىأ «نكرت تدك كابا © كانتربا ناالواو © كاوفاصو كوفاوو 5 ءاولاوىأ اليل

 انتمصعلب قلا لعىأ

 هيلع هللا لص ىنا
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 رت) تممه( تدكدغل )كا :ظؤدو كانمكع(ك لان ”نأالولو) في ىفةي الاوزه كن مال كل د

0 
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ْ 0 احواعلاا 0 نعي ونفي !اودناكنا وال ىلاعتو هنادخسهلوق عدت ول هال رن 0 لا 9و ٠ 
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 الف ةرخ هلا 0 أ دقفلفام
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 ٍِظ
 2 الد ث اودع 3 اذا و) هل ١ 9 ل 1 عب ماخ واق (هريغانلع)لوقتل ) ىرتفنل غ١

 م

 هعفشا 0

 نالامح

 1 ةلامالا

 ققةعقا و ل 6 َْىد

 اا تداقف ' ترطلا
 امهم و ىلعوةزجامهلاماو 0

 هد ١ قاع 0

 202 تزد الو :نوئانلا
 2 ]نعل هج ردنا لدا

 قحةجرتيآ ادعي
 اوداكناو) لزن كننعؤن

 نم ةففخم نا ( كنونتفيل

 اهني ةقراف ماللاو ةليقثلا

 ناشل انا ىنمملاو ةبفانلا نيبو

 2 ةنوستسنأ 0

 ىذلانع ء)نيشاف كوعدحم
 امارات( كتااتحول' |

 اند.عوو اندعووانيعاونو

 0و (هريعانملع ىرتفتل)

 داود انام ىدي لش ملامادلَع
 15 ل 0
 اي

 (الدخ 0 لاذ او)ادعو

 المهداسم تءبتاولو ىأ أ

ْ 
 مهل تنكلو اليلخ كودخت
 10 وابو

 ولو(ك 2 ا االول

 3 ر " تدك :مصعو

 ىلا ليك نأ تيراقل( مهيلا

 ا الملفأش )مهركم

 2 5 هلهللا نم ميهتاذهو العاق

0 4 
 وم

 اوداكدقو ) اوداكناو (

 كنوق رضي ) كنودتفبا)

 راسسملا 4 ىذلا 1 ( كنول ا

 ع

 كن( كن لا انمحوا

 مث( د املق ايش ميلا ) ليك( نكد



 8 ٠ مما ا

 كارل 0ك .

 . 1 5 - نكن 5 1 ذاب 2 ءسماخلاءز أ غب بو هنف ( اوعد م مون د

 ندد اوم د نا
 5 : ىرةو»ن ولظ؛الو لعل دال فرظ

 ,ةاكم اةمالعواولانا لع د1 ىفأ ةاوءفال و هن ةءل ىناواو ا الاب اقىلع وعد و
 تت زر

 1 رك ذاراعذ داب بصت# 2 57 5
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 تااهبةالابلا دق را واود لب لكود ريم“ وا أ اولظنذلا ىومملا اورساو 0 9
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 ا
0 

5-2 

 5 0 ل 6 0 .
َّ 5 

 يتنع هءاؤمان عه مهمامأب سانا لك هى دا رتل دق ىهو عر رلاذملا ءالا عدا

 باتك بحاصايلاقيف اهومدقىتلا مه ءااعا فاتك ؛ ليقو نيدوأ تاتكوأ قدلأ ؤمدقموأ
 مه دن ا ةعىلع مهل ةلماخلا ىوقلاب ل كو لاعالا ١ ناك باو 2 و تاع الا كقاع عطقن ىاادك

 ا

 : ىسع لذ [ حا كلذ 0 او فاف>لو لسد 2

 ١ع ا لكلا انك

 ريدا ل لاف

 ند 2 هلا باتك بادعأإي

 نوع دلع وهل نم (ىنوا

 ند ,تكئلو 0

 عج مهين مسد لقو مهلاعفاو

 00 تشل ناو امهنع لاعت هتلاىذر نيسملاو نسا فرش راهظاو 6 1

 5 نؤرق كئاوانؤ# هإع 0 ف دنع هءاتك ف نوعدملا نم #8 ىف دوا 7 ا ١

 : مهروجا نهن نوصقنالو # التف ن ,راظبالو ) ف هن نورباع اينو و اجاهتبا # ليك ديلا اس نس
 ءاتبأب ةءارقلا قيلعتو عن 1 01 اب 3 ةراشالا مما مجبل ع ىلدأ || نع نودقنإلو الق
 ١ :رمنا ىلع لدب نيهلاب باتكلا ردم و "”ىشفدأ ماو

 ىنوأ لنا ام

0 
 ده ناك نمو هاوقنا د رك دايم كلذإلو أ رقلا نع 7-0 ردم ةريخلاو مهلا * م

 5 , ا

 3 ند مهيشع 0 لع طا اذا هلاوأب دياتك ىف

 59 ثاثتكلا ًارقال ىغعالاناف كلذ رعش اضا 3 عاد ةرخ آلاف وهف عا

 وهف عأ ) امتدلا (مذهىق
3 3 -- 

 كل 000 أ ا رح الاف

 ل ا 1 أو

 ةأعلا,قيرط ىربال ةرخ آلاىف ناكءدشر رصسال باَقلا ىعا امندلا هذهيىف ناكندو

 نآل لقو ةلهملاو ةلآلا نادقفو دادعتسالا لاوزل ايندلا ىف هنم # اليدس لضاو

 نم لضفتلل ىناثلا ليقو ةساحلا دقاذنم راعتسم ىعالاو هعفنال دعبءادتهالا

 3 | كوع مون لج ونعهلوت قع ءدنع نيذلا 2 الملا نم ىلاعت هللا ىلعم 1 2 0-6

 مون ١
 . نبانعو مهلاعأ باتكبليقو مهيلعلزنأ ىذلامهاتكب ليقو مهيب ى ءأوك مهماعأب ( همامأب سان ألك )ةماعلا

 5 أ 1 َ

 موق لكنا كلذو لالضمىلااماو ىدهجملا اهأ امدلاف مهاعد ىذلا مهنام 3 ماما 5 لاشو مد

 ' ىكداو مهاههأب ىنلعما عج مهماماب ل لقو مهدومسع ل !ةو رش !وريخاىف 5 مهم ىلا ىدهلاىلا مهعادت لاَشو

ٍ 

 . 3 ىلاعت هللا ىخز نيسحلاو 02 |كفرعش ر ءاع يظاو مذأ 27 قدح ةياعر هش 1 1 0 ةلال كلا 9

 صح 0 تاقنان»# مهاتك نؤ ١١ ره كتل واندنعب ؛هباتك ىف فدأت نف هانز "اذالوأ حدتغيال ناو

 م

 اند رز

 .|معأ | فرقلا تلقواحإ أ هن ورش لاعشلا باححأن ف مهاتك ةءار 95 نيا ناحعأ

 ولج هلع ىلوتسيفةهظع تالكشم ل |ءالوشم ءودجو مات ؟ اولاط لامثلا 1 صقخال (ذارتف نطكنالو ب
 ع 3 . ذل -

 5 نكاد اوعااطاذا نيءلا ناد و ا -ءارق نو يكتف هق ور> ةعاقأ ىلع نوردشالو ىلع دازنال و م
 نوملظب الو ## اهني ًاوةءارقن ا هنور 5 5 تاءاط ءااو 6 اننا ىلع ةامةةمعهودحو ى مآ

 يعدارملاو# ىعأ دع ناكنمو 001 ىشثىف قد ًامهلاعأ الآ اوثن *ىم نوصقنالو ءاهي التف

 ىلا - ادهن نع اذا امدلا هذه 36 اكندو ىف م و رصبأا ى عال ةيضبلاو 5 باقلا

 0 ا 1 وهف 0 ةمدقتلا تايآلا ١ ده ىلا اهدعدو علا نعى 1 ل (ملع

 ا مهنىف (ةرخ آلاف وهف)

 5( 5-5 نعالبس لضأو 0 ا + آلا قوهفنايبلاوة علا نع ىعأامدإاءذه ىف ناكنم لاق واق رط

4 



 5 2 (ليئارسانةدوس) هي هو ل 1

 ١ ريلا ىف هانلج و )ةهباصاب (

 رخلاو) باودلا ىل-ع ا )

 نءمهانقزرو) نفسلا ىلع

 اع وأ تاذن ذللاب( تاييطلا

 ل مسا ثيسك
 (اليضفتا:ةلخ نم ريثك ىلع

 ا ةكح زعلا لتغ ىأ
 لاق نونذاك هرثكحأو
 اموهلوقو مهلكى أ نسخ

 رك ذانظالا مهراك | عب

 "ارنا ناحتكلاو

 كلذ ريع ىلا عقانملاب م يلع 0 !| ةيلق لاو هي ولعلا ت ل تابسالا ناس ا

 لوا نا وح 1 نا وهو سان عننا هر ا كيلذ٠ ندو 0 5-0 عطا فام ٠

 تاودلا ىلع 3 رحلاو ربلاق مها و 5 هارب هيلا ةعقرب ةناف ناسنالاالا ةيقل ةماعظ

 مس 0 4 ىدح امهبف مهانلجوأ هبكر بام هل تاءحاذا 5 در ع :اج نم نفل

 ريعإ و مهلعش ل تانلتملا 6# تايبطلا ن م مهانقز >رو 2 ءاملا مهةرغبملو ضرالا |

 ا ةما ركلاو فرك ذاع بالاوةيلاا ضفل 26 ريثك لع مهانلضفوو# مهلعف

 ا ل ا مدع نم مزايالو مهل لمار مالسأ اود الصلا ياكل ىثلاو

 ْ فاسو هبق و لكلاب نيكل لوادقو وول عضومةلئسملاوهدارفا ضعي ل .ضفن مدع سذملا 0

 هك ربلا قوهانلجو و سانلل تس ريخ مهن ن 1 نأ ل.قوداعملاو شاعملاعأ م مه ريب د ||

 اذه ونفسلا ىلع رحخأا ىف مهان اجوىأ © رمملاو ري اولاغبلاو ليظاولب اا لعمأ :

 اونمعتس واه . اوعفتتيل ءاشالا هذه مهلر 0 ىلاءةوهناوعس هللا 3 6 ركشلا كتانككت 3”

 0 اعدتع هتعمل الابأ ديزلاليقو براشملاو معاطملا اذيذأ ىنعي ه6 تاريطلا نم مهانقزر و مهطاصم ىلعامب

 نه هللا ىلع مرك أ نمؤملا ٠ ةيناو.حاماو ةينابلاما ةيذغالا عيح ناليقو ىنةالاممهريغ قزرلءجوءاواحلاورقلاو

 مهنال اذهو ةكحئالملا | لصحالو ماتلاعضنلاو لماكلا عيطلادعب نيمسقلا نم بيطلابالا ناسنالا ىذنتسالو |

 ,مفف ةعاطلاىلع نولوبح ١ لاو ىلاعت هللانا رعاو هي اليضفت انقلخ نم ريثكىلع مهانلضفو 6# ناسنالا ريغااذه

 2 ركلا نيب قرفلانمدالو مهانلضفو اهرخآىفو نا امرك دقلو-ةئالا لوا |
 | رتاسش 16 ناتسنالا مرت ل ا هتنانأ لاش نأ برقالاو راركلا مزلالاو ليضفتلاو

 ١ ةروصلا نسحو طخاناو قطنلاو لقعاا لثم ةيعيبط ةيناذ ةيقلخ ر وهاب نار

 متاهلا ىفو ةوهشالب لقع

 امد الا قو لقعألاب ةويش

 هإاقعساع نك امه الك

 ةكئالملا نممرك ًاوهفهتوهش

 وهف هلقع هنوهش باع نمو

 جرمصلا .شاقملا باستكا مهفلاو لقعلا كلذ ةطساوب هفرع ىلاعتو :هناحعس هنامن
 | ' ىلاعتو هناعس لاقمث ليضفتلاوه ىناثلاو ميركتلاو# لوالاف ةلضافلا قالخالاو |[

 | ىلعال قلخ نم 0 ءمدآ ىب لضف هنا ىلعل دة آلا رهاظاليضفن انةلخ نمت ريثك ىلع

 ىلكلالاقو ةلزتءملا بهذماذهو ةكئالملا ىلعالا قانا عيج ىلع اواضف موق لاقف لكلا

 | ليفارساو ليئاكيهو ليربج ل ثم ةكئالملانم ةفئاط ىلعالا مهلكق ئالخلا ىلع اواضف |[

 ١ فيكتاقناذ» مهلك ةكالملا ىلعو قئالخلا ميج ىلع اولضف لبقو مههابشاو ليثارنعو

 قاخ هنالو ماببأ | نم رش

 هسفنل مهةلحو مهالكلا

 ( ربااىف مهاناجو )

 ( رحملاو ) باودلا ىلع
 هانقزرو) ءفسلالعرلا ىف

 ) لذ ١ ١ ا براي هكذا داما تلاق هترذو مدآ هللا قاخاللل اق هعؤرب رباح نعي دخلا قو# يلد دار

 لمح أ الى لاءتلاقف ةرخآآلاانلو ايندلا مهل لعجاف نوككتيو نونرمشيو نولكأي مهتقلخ

 نونذاك 2 عملا نوقلي ىلاعتدل 0 لكلا عضوم رثك الاعض وب تاق» ريثكب عنصت

1 
 مهقاذ را انلعح ( تايدطلا نم

 قزر نم بيطاو نيلا | 1 ا نا 0 55 ووقت 3
 ىلع مهانلصفو ( باودأ ا اا و لل_يصقتلاب ليقو ناكذ 1: هل تاق 5 قا مددمح 3 ىديهتقاح نم

 ماسلا نم ( انقل نمريثك

 ىدسالاوةروصلااب(المضفت)

 لحرالاو 0 و لو وع لاح مثلا طر ه0 و 1 هع هيفا اةلوأ تاماصلا اواو ||

 ا ماوعو ةكعالملا صاوخن ىف كمل ءادسا الا 9 مدآ ى صاوخنا 6 ىلوالا

 ةكم الملا نيبوه اا ليضفتلا اًذدهو مدآ ين ,م نقبل ءاوغ نملضنأ كن الملا

 اون مآ نيذلاز را ىلا_هتو هناوعس لاول هد رحال راف لانا مدى ىن# نينمؤملاو



 31 تاك قرغلاناكنالب هءاصتخهدحور ,<لا بناح 0 ةكذايلإ كرش كسار ,<وأن ناكا رب بناح لكف هلوءاونس

 بابل 020 8 هفوح 0 أن 7 ءأأ 0 ةءاملا 0 0 ال]| تحن تبعت وه 0 ربلا !بناح قف

 0 000 0 ىلا اودنال 0 ءايصخلاامق 0 عاب 0 نهد »ص

 1 0 .ءاود ىوش نأ هه 6 2 متنمأم 1غ تقع سالان ركل ١ سيل

 اركدف ييشر نأ
 ١ عراورتك ناأرت 2 ةلص وأ لاح كف ركيبسب هيلشوأ هيلع متاو هتلادبلشن ا

 ) لحاسلا اواد وامك مهنا ىلع هذ قئاذلا رك ذ ىفو هدعبب ىلا ة رالا ىو هدف نوالاب 00 لاو 3 5 5 0 ةييف 5 |, ١ 1 5 ل ل
 مكل اودجمال مث ب ءايصخلاب ىررب ىا باص احر 3 امصاح مكيلع لسريوا ه2 كالهلا ند 6 مع .لع لسرب | بابسانم هيفنمؤي لقءمأل ءاوس ودك تاههلاو بناوجلاناو اوماو اورق < 2 0 0 | : 0 نأ رك 1 ة او

 || ةرات ف رجلا هيدبف مديسينا متمأمأ 9 هلمفل دارال هناف كلذنم كظفحي « الكو || اهل قلا خبلاىعد (خبلا 0 . : 00 1 | معررل أ
 ظ هك خرلا نم امصاق مكيلع ريفا هوبكرتذ اوءحرلا 4 نأ كا ل ىعاود قاب # ىر حا ديدشلا توصلاوهو فدصق

 ريم كا هداتسا: ىل لع ءاتلاب بوقتعب نعو 5 5ك ف 0 ةركوأ ةطقالا ىثبر ءال

 أ 000 ا وعن مكنار ةكرأ 5 انا تالمسإ * متر 2 اء حعرلا 1 ) مر ف ةك اع م 1 رد

 || كالفال ساكلا 1 وأ
/ 

 ةروصلا نس # مدآ ى انمرك دقاو# فرد راصتتأاب ن2 للبا هف ام ءءاتلع ||(بوعو ةمجلا كتارفكب
: 3 21 2 3 10 

 | كد ةراتخالاو قطنلاب ماهف ذالاو لقعلاب راك 0 ةماعلا لادتعاو لد- ءالا جاز 07 3 اخ سد مكضا عا

 تاعانصلا نه نكقلاو ضرالاىفام ىلع طل لاو داعملاو شاعملا فاسأل د و ] (اعيب هياتيلع مكل اودحتال
 2-0 - || عامتاف هلوق نه ابلاطم

 تع كل هنا ا وهو هلموهامرلا بناح ىف ف رع !ى و قرغلا ن ناكن با روأ 1 1 2 ع 1 1

 | :ءاارةلاطم أشد لا
 ةراخ سلع طع أ © ايصاح ل نإ كمر وأ ءلات تدغلإ قر هلآ نإ الاددلا ا 0 0

 مأ 000 يو اودجتالمن قف ل ول موقىع اهانرطمأ6 ءاعسلا نم
2 1 

 ل ران # رعلاىف ىأ هيف كديعت نأ م دم
 ر .٠

 مم لعفتام لعشابا

 06 انلاطي ا اودع

-_- 
 ”01 تدع ملا هلل ةورةديدشلا جيلا رهو اصاع ىأ سابع نبا لاق « خرلا نم ا أ 0 اكردو ره اًزاختلا الدق

 8 || / هللا تارفكبىأ "رفك اع مكقرغن مرد 0

 | نب ا 2 ا اع 0 ا ىثاإ نااهايقع فاخحالو هلوق

 | م ل اكمام ل بلاطملاعيبتلا كك أعين هد انما ل اودحنالمث نه مك انحبا ظ 5 ذاق ل

 أ

 ا
 ا

 2 ثا | و2 ادهو انته> نمراثلل

 ١ 3 8 5 1 3 د مانق رعن5 لسرتف ]| انعبت نم ءانعملبقو انتهج نمراثلل اك د طا نا ادحأ ركل نودحتال 0 6 ا
 اوه سابع نبالاق © مدآ ع ردو 7 ذئاب هس وإوق ع دلع ان اح راعإلاب 0 لل 1
 ام ,كتحدتا وزورءونأو

-_ 

7 | 

 1 قطنلاب لبقو لعاب امض لآ وضر ا رمخشل 01 ١ نك ربعو ىددالاب 0 0

 ٠ | لاجرلاليقو ةروصلا ن- < لقو اهدادتماو كعأ ل ١ لادتعابليقو مهفلاو طخلاوزيرقلاو |

 ا نسحم ليقو مهل ريحت و ضرالا ىفام عيج ىلع مهطياستب لاق 1 3 وذلاب ةملا

 قطنااو لقعلاب ) مدأ ى

1! | 
 2 ملا ةروصلاو طااو

0 

 !( سم اربب كو هدد لإ هدأ اًتلاو

 0 : ار رث اعدقاماعط ملا هنادنشرلا نعو ىدالاب مأ- لكل 0لواحو أن كالا ريوخم وءالشسالاو داعملاو شا اك

 2 مدأ ىاتمرك دلو ىلاعت هلوق اني هللا ىخر سا.عنءاك د ريسش ىقءاح هل لاق هللادج رف سو ءماهدنعو قءالملاب

 لكأو اهدرف قعالملاترضحاذ ا نولك ًايعبادأ مهل

 انآ ةكل لأي( ملم 1 مأ)اعنام (الكور ل اودمنالمث) ط ولوقلع لس راك راح (ايصاخ م 5 المرتد 3

 ارنا دمار ( عرلانم امداق مللع ل_سريف 0 ب رحى رح ا ) ىر ر>ا ةرلان ,ك مخ !ىف هه ف كدابعي

 ا رالاوىدبالاب(مدآ ىانمركدقل و)ابلاط وأ ارئاث(اعيب تركت رغب (هءانيلع كلاو دتال مث )هتمعنب ومش ( مت 0 اع ) 7 8



 دع 1 ١

 مكب ناك دنا ) ةراجقلاف ع هرلا ىعل (هلضف نماوغتتل ع كالغاأ مل ) ريسلو ىرجي 00 2

 ةرغلا شيب هرم ع فوخ ى ىأ(رعلا فرضا م 5 بهذ ( هللالا نوعدت نم 1 اوس ل ]ل ف

 ىرك ىدااوذ 4 تى ىذلا كير# 8ع ف ةقستملا 51 3 5 اع ةدالاقهيلعن واكل ١ | ا

سالا عاوناو حرلا هي هلض وم ادع + !اىف كافلا م
 0 ع كا ىلا ةمت

 هنايسأ نم رسعل امم دك ل2 هيلا نوجاتحنام م كاًأه ثيح هي اح م 28 ناكمنا ٠

 ا 800- ءابهذ © نوعدن نم لطف قرفلا فو كر ,علا رضلا كانا |

 هاوس م كلاس طخ دئنح مكناف هدحو 7 ءاياالا 5 مكثداو>ىف هن هن وعد نم لك

 | ماجن الف ف هتلاالا مكتنافانم هنودبعتنم لكل ضوأ هاياالا هفشكل نوعدتالف |
 ا ةمرلاىذلوقك ةمعنلان ا رفك ىف ُ معستا ليقوديحو كلا ٠ نا ىلا قرغلا نم 5

 الاطتساو مر 3 ا ىلاعملا ف نكت نكع ىف ءاطع

 فاطءالءاقلاو راكت الل هيفةزمملا متماأول ضأ نعالل لب امتلاكه اروفكن اسنالا ناكو #-

 مكلهين را ردقنمناذ ضا سعال ىلع كلذم 1 مم أذ متومنأ هريدش فوذحم لعأ

 هي ربلا بناح مكب فاس نا © هريعو فسسشلاب ربلا ىف مككلهينا رداق قرغااب رحنا أ[

 لل سلبا

 لاق كالا هعيطتسأال ىلاو يرذ ىلغو لع سدلبا تطلس براي مدآ لاقف ةيآلا مهنم

 ةقيسلاو اهلاثمأ رعب ةننسلكازالا" نذر ىبر لاق هظفح نم ه.تلكو اللادإو كلداو بال

 ىدايعايل اقف ىىدز برلاقد دذلإلا ق عورا امادام ةضورعم ةبوتاالاق دز برلاق اهلثع

 براي لاق سيلبانا ريلخاىفو « ب لا هتلأد هجر نم اوطنشال مه سفن :ألع اوفرسأ نيذلا ْ

 مشولا لاق ىجاتك اف لاق رم هشلا لاق ىتءارقافامت تاز أو ءابأ تثعب |

 لاق ركسم لكلاق ىبار اف لاق ىمعسا هيلعزرك د 0 طم 25 أ لاق"ةنيكلا لاذ

 0 و لاق ىسلحم نأولاق تاماخخلا لاق كس نو

 ذلا مكبر 9 ىلاعتو هنامجس هلوق # رامزملا لاق ىناذأامو لاق
 : هقزر نم اوءلطتل ىأك هلق :نماوغتيتا رحم لاى 9 0 نفسلا ىأ كلفلا م كل لد كر ىو

 1 حلاصملا نما م ماا 5 0 © ناكدنا وف اهريغو 0 اىف حاب رالاب | ١
 ١ لضم رعااىف قرغلا فو>و ةدشلاىأ## رملا ىفرضلا مستاناوإو ْ

 ا مانص هال: م مدا او-ىفن وعدن ملكا م رل طاوخو مكماهوأ نع بهذ ىأ## 5 نوعد نم

 طخ الوءاوس نورك ذنال مكناذ هدحو تا ءاياالا قف اهريغو ٌ هنال ربع ركلا و

 11 : له مكن اجنو مك ”ناعايلع ردا
 . ا 1 2

 7 اكئاو ؟ ءاعد تاحاى 0 7 ان ا
 رح" لوهنم 1

 ا 2 ,فك وذعاطلاو صالخالاو ناعالا نعىأ # مط سعأ ىلا لا ك> رد ا 1

 9 نا دعب ىأ هك متمأفأ 96 ادوعج "ا زوفكم "ا الا 5 ناكو ف ىلاعثدلوق وهوا 5

 ع

 ١ ناك ارب 57 ردق ىو هلايتك تاهلانا ئءلاَو هروغأىا 3 ريلاب ناجح ري 0

 مص ىع.أربا ا ىلا ك اجنافف)امعلا هللا نمنولأستلوش (ءاياالا) ةامحل اهنم نولأست

 اح ).كروغيالنأ ( ركبت سا نأ ) ةكملهأإي( متنمأفأ )هللاعنب ارفاك( اروفك )رفاكلا |
 ع

 ا
 ا

 قوس ىأ #8 ىجزب ى

 ا ىنطلسف مدآ لحال ةنملا نم قي رخأ براي لاق ضرالا ىلا جرخ ١
 امل : ا تطال ندعم الان ثكرالا هعيطتساال لاق ةئاجش كتب الاق هتنرذ ىلءوهيلع

 1 نا لاذ

 رب ورسم امم مج ته حج عم مج عر م معلا

 سنالاناكو ) ديخوتلا اة

 ا

 هنوعطن م لك مكماهوأ نع

 هدج وماباالا 00

 هاوس نورك دبال مكناف

 ةهلا آلا نمنوعءدتاملضوأ

 هللا نكح او مكتاغا نع

 ىلءهنو> رب ىذلا هددححو

 كف ع امد ءانركمدلا

 ااا ىلا احن
 صدا اًكنادعب صدا احالا نع

 رفاكلا ىأ(ناسنالاناكو)
 (متمأفأ) ع 0
 ءافلاو 0 ةزمهلا ل

 هريدش : فود ىلع ناطعال

 كلذ كلم متنءأف تومأ

 50 أ)ض

0 

 ةرادنو هاتفي هوك

 و ان كيو طرألا
 3-3 »- نأ اانا مع

 لصاخ او هيلع متنأو هياش ا

 هنردق ىفاهلك بئاوألانا ا ءاسنلا لاق 1 ايحامو لاق ف

 ريس( مك ىجزبىذلا مكب ر) |
 رحملا ىف ) نفسل (كلفاازمكل |

 ل ) هاضو 3 أوُعَم دل

 نم لاش ودقز ر نهاويلطت

 (اهحوم 7 ناك هنا ١ هلع

 نعل 4 و تاذحا يخت ام

 (رسضلا مكسماذ او د

 نانوالان ٠ وه نو دعت نم

0 

 نوراق 0 م( ريلآ ب



 دنعاوملا( م هدع و ست

 4 الاةعافشن م ةيذاكلا

 باسنالاب هللا ىلعةماركلاو

 لداعلا راثناو ةشزمشلا

 كلذ وو لح آلا ىلع

 ناطادشل | م هدعب او ١

 ًاطاخانييز تود ,ءالا

 نإ ) ت

 سدل) نيكلاصلا (ىدابع

1 

 اوص دك مهوباع

 ليدبت

 1 0 وناعالا
 5 ِك

 سالى

 0 ) اليكو

 مهلاظفاحو أك نمةذاعتسالا

 يكس لكللاو كنع

 ) نايصعل |

 ىأةناهاوأ ه,بقاعف
 ىلع كلذ

 رابالوةنحالن 58 ا(مهدعو)

 الا ن

 ا داما( روش

 كلسدا) كذمنيموصءملا

 اظعند 5 م ؛امو)

 ةبلعو لسس(ناطالس مولع

 اليفك (الكو كرر ىكو)

 اظفد لاش ودع واع

 لختال

 ظ

0 ِ 

 ا

 طابا 0014 مامر ودعت !| لاعفالاو ةعمذلا فرحلاو ةغئازلا نايدالا ىلع

| 

 ٍِع 7 1 .٠

 كل اعلطايلانيزيىا#اروىعالا ٌ

 م 6١ 2 1 ا

 :دييامو ف لدالا لول ةيرالا) تاتو ءاب ألا ةمارك ىلع لاكمألا و ةهل آلا ةعاقتكا

 ؛ باوسنلا, هوناع ًاطاخا نيبزت زورتثلاو هدعاوم نال نضا رتعا#اروغالا ن ناطرشلا

 ١ |مهنم كدابعالا هلوقىف دسقتلاو ةفانعالا مظعتو نيلصِؤملا ىنعي هي ىدابعزا 0
 ا

1 
 داك كر ىنكو #9 ةردق مجاوغا ىلع ىأ 0 'إ نامل ينك نبيل ريعسع

 8 يسأ ىهاضيأ سابع ن.أنعو اءزلا دالوألبقو ةد
0 

 ا

1 
0 

 وما هنا صايع نان 2 وز

 الأ اوبعرتنا وه لقو 1- 25 تدع ترد ,عو ىزعلادبعب مهدالوأ

 راطسشلانال متو اهو<و ةيسوحلاو ةرئارصتااوةيدوهيلاك ةيذاكلا ةلطابلا نايدالا ىف

 مح رفق 0 دبا سام [ناعأ هللا مسب لَه ملاذا 0 ل ع

 مذلا لاق نوبرغملاامو لبق نيب رغم مكف نأ راب 0-3 ورو لحرلا لزنناك

 ْ ا رف ىو تظقتسا ىنأسعا نالاف لح ردإأسدنلا سامع ل ع

 1 ل1 0و ع ليج مهنمىأ 04 مهدعو #9 ن 0 ءاطو نم كلدلاق رانةلعشد

 م رضمال هنإالوأ ررشن ادي الف ةيصحملا ىلا اعداذا ناطيشلانا|كلذو ثعب الو ران الودنحال

 ١ اك اهذهدعب ةاحالو رانالو ةنحالو داعمال هللاتاذا الانكعال كلذو ةتبلا اهلعفىف

 دعررق عونلا اذهنم غرفاذاو ىصاعملا هذهىف بلا ة شمالا 0 1 2
 9 هنالا امدلا نانندلل ةايحالا ذو رورسلاو ةذلل الا نم اعأ

 ش هل وذ ةنحالنا هدنعرر ا دن وهو تاعاطأا لعف نع هر 0 33 :ةيسصمملا ىلا ةوعدلا 3

 لجاعلا راثناو هتلادنع مانصالا ةعافش ىأ مهدع ىنعم لق ةواهف ةدئافالف باقغالوران
 وه ىلاعتو هناسهللاو ىمالا ةذيصب ءايشالاهذه هللارك فيك 0

 "ل وتكو مث متشاماولعا ىلاعتهلوةكديدهتلا قيرط ىلعاذه تلق ء ءاشحسفلاب سب الهتلا نا

 اطيشلا مهدعيامو ف ىلاعتو هنا هوقو 6# كن لزتيام ى

 ةدعو لات امل ىلاعتو هناعسهتناناؤءاو»قح هنأنل

3 

 رتسف كدهح دهحا|لئاقلا

8 . - 

 لوبق نع رحازوهاع هفدرأ

 1 ءانخقىلا وعدد اعادنا

 كل ءاخاهما| وعدان ىن 3 ١ ءاششالا كلتو 0 ىلاالو

 ف ببسلاو ارو نغالا ناطبشلا ,هدعيامو هلوتبءدعو

 ملاعت هللاةف رعمىلا وعددالو كلذوحنو ةسايرلا بلطو ةوهشل

 ًّق ”امدعالا لصحخن الو اهلَدَعَع

 ' لاو تواا اهصغنو ءاضقنالاو باهذلا ةعيرس تناك :ك تلصخا ]7 نظع قاكنو

 دل ىدابع نا ف ارورعابو ةبعرل ]تاك ةفضا | هذ . ءاشالا» ده تناكاذاو كلذربغو

 : ءايلع ر ,دشالهنآل حالضلاو لضفلا لهأو ءابب الا هداسإ !ىنعإ هي ناطاس مهيلعكل

 ع قأينأ ن سدلبأ نكمل ىلاعتو هناعس هنا ىتملاو اظفاحىأ أ «داكو كي رب ىنكو ف

 كات لاققناسنالا باقىق

 ع 00 وهف ءدابعي جرأو هنمردقأ ىلاعتو هناحس هتلاذئىأ اليكو كبرب كو

 و فوخلا لوضع كلذ ناك ةسوسولا نم هيلع ردعب

1 

 0 لا

 لبا

 ضعب قو هلالضاو هثاوعا نع مهم تعلو هسواسوو ناطسشلا ها



0 

 كندا 1 0 ,حاذا ضرالا دارج |

 اهيف لمحنأ ةكتال- لا لوق نم اطايفتسا|
 ضما *# بهذا لاق 8# بضغو ةوهشو م هواد

 تأالَكق مهؤاز 0 جا فار زح مه> ناف مهنم كدت نك 9 هسفن هكتاو 1

 تامكلا لع نيءباتلل باطلا نوكين رأ و ل وجو | اغلا ىلع ب 2

 هلزيش كالذنا ص عاق

 هقلخن م رفتوأ ريرقتلاعم اهيف د_سفن نم

 سو هلي ةياح ودرط وهو هيكسصقأل

0 

 !-ع ءاز تح باص ءتاوةر ركود ذعرع ك.حاصلر رو مهل وق نه 1

 كاد و ىبعم نع ا ,حىفاعو 3

 داسفلا ىلا كتاعدب # كتوصي و فيغللا زغلاو ءزفتستنا مهنم تءطتسا نه 3

 ةيلا نم مولع 2 و# ميلع ٍباجاوإإل /

 ىكرا هللاليخاي مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو ةلارللا لاو بكارو لحارن

 لدغ هطاستلا الاثع نورك لا 2و كك رلاو ىوضلاك لح ارا عج مسإ لدجرلاو

 راوخع هيوغلولا

 هلدق راثكإ ردصملا ل

 تفعحاو# ززةتساوةفاروفومهلوقل ةئطوم ل

 ىد هدا مولع بادحاو مهنك اما نم مهزفتساف مود لع توص

 ىلع ثلا 7 دالوالاو 0 ىغشالام ىلع اهنف فّوصتللاو مارا نم اهعتحواهيسكا ع

 مف كارشالاو مرحلا بيسلاب دلولا ىلا لصإلا

 ل كن العال ضما ىأا بهذا © ىلاهت هلئأ لاق نأ ند ىد ) اد مولع كل

 نفل ىلا ددوه ىذلا باهذلانم وف
 ززفتساو #9 ىلاعتو هناعس هلوق كمالمكم ىأ هاروذومءازج# كعابتأ ءازحلا

 جزاو لجعتساو لزتساو فتعتتا

ل عاد ,لكو هللا ةيضعم ىلا كاعدب ءانعم 3 نبا
 دن> نم وهف هللا يعمم ل

 ريما زاو ءانذلا كيوصي دارا ل ا رم

 ع م
 ىا##

 - - د : ع 5 3 3 .٠

 ه6 كتوصب © مدآ ةيرذ نه ىأ# مم تمطتسا نم 3

 ى

# 

 . م كلو اع باحأو 9 بعالاو وهالاو

 لتاق ند لكف نسارالاو نكن ذا> روذل.خ هلنالاش مهئاشمو كدنح نايكرب مهيلع

 لح راللوشت املثملا برض دئمدأ آلا ليقو كيلا دنح نموهف هللا ة يصمم ىف ىثموأ

 اوناكاموه ليةوابرلاوه ليقو مارحىف قفنأوأ مارح نم بيصألاملكف لاومألال
 دالوالاف ةكراشم اامأو مالو ةليصولاوةيئاسلاو .ةريجاوةنومرحو ممل الدو 1

1 

/ 
7 
1 
/ 
 ا

 1 ه#اروفوم ءازح

 (كنوصب متم تءطتسا نم) 1

 ناسا ول مرنم 1

 ا نعتسا ءادم ليقو ءاوعالا ىلع مهتحاو كلئاحو كدياكم مولع مجا أ 03 9

 0 353 0 نالادهو 01 لخخاب ليلضتلاو ىزمءلادنع هيوم

 | ةكراشملاامأ «دالو الاولاوم آلاف مهكراشو ف كلحرو كليخم انتثح سالا قد

 دضوهىذلا باهذلانمسيل(بهذالاق) ىناوهش قل هناىأرهنالوأ مالعالاب كلذ نوعلملا اعءاغاو دحاو فلأ
 مههجناف موه كمت 0 ١ لاف هراد -> اء وسور ,حام ركن هبقع مث : كو وانالذ + هتوتخا ىذلا كنا شا ضما ءانعماعت ف

 ليقف بدأ ءاغلأ ىلع بطاخملا ُ لدا 0 اى م حو ه5 ها ع 0 مج ناةرردعتا) .(كفاز

 ءاذ زج) بصتلاو كقازح

 راتاياروفوم ىأ ولو ْ
 لزتسا (ززفتساو) نوزاي
 .٠ .- ع

 لا ءردتسا بىعسإ وأ

 فرغاظا زغلاو هفععا

 ( مهلع بلجأو) رامزملاب
 ةيللا 0 7 محا 1 1 2

 كلب ) حايصلا وهو
 كرار لك ( كلخرو ]|
 ليلظاف ثرغلا له انمشامو ١

 ح مسا لجرلاو ةلايخلا ْ : ١

 كارلا هريظن و لدارال 1 قنا نود نال ارهو مضلاب هريغو رسكلاب كإحرو صفح ارقو»مهلص 8

 م اق | مهلمحب 6 لاومالا يف مهكراشو ولف كلاجرو كااجرو ىرقو لجرلا كءجحو ءانعفو
 لعاف ىنمع العف نا ىلع |

 صء> كل>رو ىوعلاو

 هائعمو تبعءانو بوزرتح

 اطتسام 1 1
 ا كؤازح ىا# ٌوازَ> مهج نافممد كعب 0 35 0 1 ِ ها عا ع

 لكيلا ول انزع

 سلبال نوكي نا زوج

 مهكراشو )لاحرولبخ
 ( ءالوألاو' لاومالا ىف
 ىف ةيصعم لك جاحزلا لاق

 مهكيرش سدلباذ دلوو لام
 ةمرلآث ساكملاو اب رئاك اهبف

 قافنالاوةءاسلاوةريعلاو

 فارمالاو نؤسفلاف
 لصودتلاو ةاكزلا عنمو

 مارخلاب يسلاب دالوالاىلا
 د.ءوىزءلا دن ...ةيم-لاو

 ) ززفتساو الر ذاو اسصن ) ١ روفوماز 7 5 زج ماهج ناف) كيد ف ا 4 يعادل هللا لاق ) بهذا لاق)

 لاشو يب اع عج( ملعب لجأ وز ريك انملارئاسوءانغل اوريمازملا توصب لاشو كنوعدب( كتوصب مهنه تعطتسا نم

 مارك 1 ادالو /(دالوالاو) | راالاو ها(لاو هالاىق مهكر امو)نيكر رشااةلاحر(كلحرو)نيكر يمال 00 1



 8 ١ مود فاشل فكف ) اريبك انانغطالا) من وح ( هددزب اف: هر الاواسدلا فوات ى أ ( مهفوذو لاق مث

 "الا ناكلوت نم قاعت هيو كلذ م م نم داسرا نع هلاو ءارسالا ىب هاو ورلا ىل دو تاي آلا نم ا

 ةيؤرلاب ايؤرلا رسف ةظقيلاىف ناك لاقنمو مانملاف
 ةرفكلادنعامماساب 4 0 ا ءايشأ سك يما داعتسا

 لخ ديسدنا هايؤر ىهموا

 ةس دا ايدصلاةنتفلاوذكم

 دارقلاق دل تلو ناف

 موقزلا ةروعش نعل 5

 هلال جرثكلا مهو اهلكآ
 نولاضلا ا مكلا مث لاق ٠كلاع ها به

 / ىلع اهلها نءلب تفصوف
 برا قالو قال
 راض هوركم ماعط لكل

 وه نءالا نالو نوملم
 ىفىهو ةجرلانم داعبالا
 ناكم دعب ىف ميحجلا لصأ
 ةكئالمألا:اقذاو)ةج-رلا نم
 الا اود فمد آلاودجع#ا
 تقلخ نا. دس, لاث سلبا

 نه لاحوأ زيمتوه( انيط
 دحم» | ادق لماعلا و لوصوملا

 ىأنيطو»و هلدع-أأ لع“
 اذه كت ا رألاق) نيط هلصأ
 اهل مضوم ال فاكلا( ىذلا

 دكت المدلل ترك األ
 ىرخا ىعلاو وهن ل وعفماذه

 (لعتمرك )يذلا ذهن 5

 اناو لعدتمرك ملهتلضفى

 لا

 اسداع) ةئطوهماللاو اشو ىف وك ءايالب و( قترخ أن ل) لاقفأدا د يلعمدقتامتلالدا اراصتخا كلذ فذ نيط نم

 لقا و طاخلا رهو (الملقالا) معاوعاب لسا (هتنرذ نأ تدل ةيقلا موب ىلا )ف وذحمنا مسقلل

 هرالاىفا وناك نيذلا(ةكئالللاناةذاو ) ةيصعملا ف ايداع( اريك انايغطالا)دمعولا(مهديزءاف)ءوقزلاةرحشب (رهفوختو )

 0 لعمرك عدلا اذهكتنا .ًأرألاق) ىنرطا (انيط تقلخ نادعسأ أ لاةسيلباالا اودصسف)ةرمعل دعس( مدآل | ودجعتأ)
 اموصحملا(البلق الاد هد) نلوم 6 ونكلق- الو اا د الدعلا م و ىلإ ) ىنالحا(نت رخأنل) د وجلب ىلع

 اريك اناضطالا مهد .زءاف فيولا ا وو كلذك نآ رقلاف ةئولملا

 يا ثاود ولاىلع دقو نيطدهلصاو ءادعسأ أ ىأ دام : نبط وهو هتقلخ ىا لوصو هلا ىلا | :وعلملاةرحشااو ا

 لص ةلالدأ فوذحم ىناثلا لومفملاو هتفص ىذلاو لوا لوءفم اذهو باىعالان م |

 0 ديزي تتاف ا أ

 || ةجرلانم ناكم دعبأ ف منهج لصأىف ىهو ةجرلا نم داعبالا نعللا نال نعللاب ىلاعت |

 ود دل اودحعساةكتذاملل انلقذاو 8« ىلاعت و هنا هلو 0 ايظع اودعو اع أ

 قاخنمو ديغس وهف بذعلا نه قلخ نف اهحلمو ايينعنم ضرالا |

 ءلا اذه ىربخأ ىتمملاو بط طاشملل فاككلا ١ ارا سيلبا ىنعي لاقل |

 هك ممدوق 6 هانعم لبقو لالضالاب طا ل ىأ «#هتنرذ |

 ا | ور اهلل 7 10 ا لو 0 مأجم اعاو

 مثانبأ لام عا رفداوقك عك 66 --

 هسا لق ىسباالا اودوعسف مد ع ا ١ ةكئاللل غل اقذاو 2 5 زواحجما اوتعالا

 تحارلان ءالاحن وكنا زوو صضفاخا ع د رغب باح 2 نيط 0 ةةقاح ٠ نا يانيط تقلخ

51 

 ل لحال باطلا دك أتل فاكلا 6 ىلع ةفرتك ىذلا اذه كت أر ألاق98 راك ا

0 5-7 

 2 < ال اةلعب ءاع |

 1 قريخأ ىلا هيلع ال و ىلع هتءركلهادوحسلاب ىرعأب ىلع هتمرك يذلا اذه

 ذأ نكتمال ذ ب هباوحو د ةئطوم ماللاو فعلا داك مة مويا ندر >|

 ةانتح ان مهتيكش مواقانا ىلع ردقاال اليلقالا ءاوغالاب مهناصأتسأل ىأ © الدلقالا

 | لاق قرع زلان هللا دبع | نا لشو 5 هر مشل | قر 0 راثلانا نولعو ري ارم تندنا

 7 ةيراجاي لهجوبأ لاقف رقلاو ديزلاالا موقزلا فرعنالو موقزلاب انفو ادم
 8 هللالزناؤهدجم هب ركفوكام اذه ناف اوقزن موقاي لاقف

 ناف«تاي آلا نيملاظلل ةتنف اهانلع>انا ارم را كا 22 اويعنبح ىلاعتو

 ( نا ال اهتولك اي تيذلا رافكلا نمل ثيح تنل تاقءنآزقلا ىف موقزلا ةرغش# تع ١ نأ

 هللااهفصو لهو زاحما ىلع ابءاعصأ نعل , تفصو اعاو ندلن ى> اهل فذال ةرجمشلا

 لع ىوتلي هلل[ ثرخكلا ع ا 0 "| هع هيأ ودك و سانع نبا لاعو

 3 اريك نان الاؤ فيولا ىأ هي مهد.زب اف مهنو2و و هففحت كوشلاو رجصشلا

 00 قلخ مدآ نا كلذو نيط ند أ 3 انيط تقل نأ دس لاق سليأ' الا

 وف حملا نم
 ]ع

 تيل غيل

 2 ةلديقل ١ موهىل !| ط 2

 زب 2 رسال لقو 0 اي ا

 نا 2 1 كارما ماتا 7 نيموصعملا ىنعي هي الياقالا# ءاوغالاب مملع |

 0 أ  ىنترخأ لا 'ا ع ىل !عدتلضف 2 ا ها
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 دلسعال ضماو مهب لايتالف هتضبقىف مهلكف ةردقو 6 نا اي كبرنا كيلا انيح د د رك 9 اد(

 نورس ونوبل ةساورفكن ذا لقر دل نولوو ملا مزهيسدلوق كلذو ,لعةرصنلابو رد, ةمقو: كان رشب وأ هب ت

 دقفهمانمق مهعراصمءارأ ىل ماعت هللا لو ءرانخا ىف هتنسالعنءاتلا طاخأ لاقفدحوو ناكدقن كمان داهملاستبو ري

 'ىوروهوموقلا عراصم ىلا 1 لمارساةروس ) رظنأىن اكل 4 50 0 مددت

 اذه لوقو ضرالاىلا 00
 تعءاستم  نذلق م1

 , د 057 ا :وململا ةرشلا اور 0 دحام سانلل ةتفالا د وش دا "ا
 هللا لوس ر ىلا جو ااع شير ,ٍ َ 7 3 0 3

 نا عزتادعا اولاق اهركذ نووارشلا معسامل .ءوقزلا ةرخ م* ىهو ايؤرلا ىلع
 89-2 5 !-سف م >4 28 6 . 7 1 9 ور 3
 ريو ىم نا ردق نم نأ اولعي ملو رمشلا ا-مف تش 0 ةراجحلا قرح

 نم دهمانم ىف عرار ردد
 نجلا ةامكا تدحا عطقو را ىذانم ةماعلا ءاشحاو:راثلا هلكت نآنم ل 3 1

 نركمتلا وناكف مهعراصم 5 ١
 ١ هبت فصواهعاط نعل نأ رقلا قاهتعل و اهق رخال ةرمم راثلا ق قاحنا ردق اهعلتب

 0 هلو نورتو انارة نك م كل |لصاىف اهنابافصووأ ةقلابلل رزاق
 هنوءاملاةرشلاو)ءازهتسا

 انلتخاموىأ ( نآرتلاو
 نا رقلاىف ةنوءاملاةرشلا

 لدهح ىباو ناطيششااب تلوادقو ار راض ناك 1 نوعلم ماع ءط مهاوقن م ةيذؤم ةهو 2

 ا او 1 ف ري اوءادتالا ىل 1ع عفرلاب ترق وع صاعلا ىلانب 3 كا

 هيلع هللا ىلص ىنلا ااا خه دأ ذا نأ لع سا قل م نوتك لا # سانال 3 دن

 هللا لصهللال وسر امرانيعايؤرلا ىه سام ءن. لاق تاب لاو باجل نم مجارعملا ةليل 5
 نيد مها سانال١ةنتفالا

 موقزلاةرناهلوشاوءمس 1
 8 لو وهو ىرالا هجرت 0س ةملاتبب اغلب ا ةليل ىهوجار اة إو ديل ع

 ةيرحاهواعج مثالا ماعط
 مهريعو جرح ناو ةمر مو دفاخو ةداق 5و قورسم و نبكلسإو ريبح نب دل

 مس و هيلع هللا ىلص هللالو_سر اهر للعفو ةيقد قيعل تك برعلاو

 لاقو اناعا نوصاخلا دادزاو سانا ةنتف تناكف اوبذكو كلذ مهضعب ركأ سال

 محلا نا عزي اد نااولاقو ا
 لوي مث ةراعلا قرح 0 ا 58

 اوردقاموةرحلااهمفت 2 جارعم ناحار ءم هل ناك موق لاقو فدع وهو هد_سح نود هح 50 ىرسأ موق

 هللا لو_سر ئاراقا ١ 5 دان 5 مانم ابر جارعمو ةظقللاق نيع يؤ :

 5 لبا ف لف هياصحأ وروه 5 لحد هنأ 3 كيد كي ماع ل مدسو هيلع هللا لص

 كلذاواقذا هردق ٌىح هللا

 هللا لمجم نأ عتتجال هلا
 هلك انال سنح ند ةرمذلاا

 وهو لدنمكا ريوق راثلا

 كاع ماعلا كلذ قى ةهعوحر ناكف ةشدملا ىلا علا "نوكرمخملا هاا لحال اق

 ١ دّقل لحوْع هللا لو و ليقملا ماعلا ىف 0 لد 3 5 مهضعبل د اهلخ د يدنا ربد م

 هتمدحتي  كرتلادأل امةسود دلو نا مانملاف ىأر سو هيلع هللاىل ص هانا لقو قدا ا هاا 00

 ىلع ضرتعم ضرتعا ناذ كلذ هءاسف5 ءر 5 00 لواد> 5 ريثمن ولوادت ةسسأ نب مك 9 ١

 لاكشاال هناب بيحأ ةئيدملاب اناك ناتعقاولا ناناه و ةكم ةزونلا لاو اذه

 ةشدملاب ةقيقح كلذ ناك 3 255 كلذ أ مس و هم اع هللا لص ىتلانا دعببال 2 :

 ع

 ءأ

 تجد رط توست اذاليدانم

 قبو مسولا بهدقرانل اق

 رانلاهف لمعت الاملاس ليدنملا
 6 روس ه ىل اعت هلل ااهفصو ىلا موقزلا ةرع 0 قع *6نآ رقل ةلاى ةنوململا ةرمشلاور 3

 ا نا لاق ليك نأ اق 35 ا ةمااو نوءلم ماعط 3 1 ماعط لكل لوقت ب رعااو ا 2 1

 ا هنأ عر ا | قرحت ر راس , مدعو | ميسو هيلع هلا ىلص ىنلا ىنعي ةشيك أ ل

 ردا ملتبت ةماعتلا ىرتو

 لكؤق قلحو اهرضيااف

 زاعناهق رالف ارانةرحش

 اوفو>دق ءالؤهو دابعال اشو 0 "ل اعا كاي الالا ىنءملاو ( باعوا واق) اهقر را عر زانلا ق نقلا

 ميثد ” أ اف موقزلاةرحشبوةر دكا بادب اوفوور ردب مون لتةلاوهو امدلابأ

 نأ رقلاقموقز لإ ةرعث ! رك نام( نآ رقلاىؤفةنوعلملاةر ,مقلاو) رخؤمومدقمةكم لهالة لب ' سانلل ةئئفالا )جار 1



 ( ةقانلا دوم اناآو)

 ةيآ (ةرصبم ) مهحارتقاب

 اورذكف (ام اولظف) ةني

 (تاآيالاب لسرت امو) اهب
 تايآلا امدارأ نا
 (اشوخالا) اهلسرتال ىنعملاو

 تالا لوزن نم لحاعلا

 ناو مءلع عقو اوفاخم ١
 |( لسرئامو ىنعملاناهريع دار أ

 اي كتاب آلا نم لق

 اهو الا اهريغونآ رقلا

 ةرح هلا باذعب اراذناو

 اناقذاو (١ هلل وعفم وهو

 ا تت

 طاحا كبر نأ كل

 ايّؤرلا اناعحامو سانلاب
 . كانرأىتلا

 انطعأ (ةقانلادوكانيآ و)

 ءارشع ةقان اص موق

 ةماعةتيم .( ةرطف )

 ( اهباويظف
 امو) اهورقعف اماودحج

 تامالعلاي( تاي الابل سرت

 بادعلاب ( اشوخالا )

 اب اونمؤي مل نا مهكلبل

 طاحأ كبرنا كلانلقذاو)
 نع ةكم لهاب ملاع(سانلاب

 ا 2

 امو ) نهؤيالنعو نهي
 كاشرأ ام( ايؤرلاانلعج
 ( كانمرأ ىتلا ) ايؤرلا

 | حل رقم لا

 | هناىوراملو اللقكمانميف هللا مهكيريذا ىلا اع هلوقلر :ديةعقوىف اهآ ر ايؤر هلعاو دئنيح |

  اذهو نداف عرصم اذه و عراصم ىل | رانا 3 كل لاق هءام دروال مالاس !اهيلع ٍْ

 / نوقدي ةيهأ ى ند اين ليقو 000 اورء-ةساو د هب تعماستف نذاف عرصم |

 اذإ تشوا(|

 '13 انتتس نم نال مهانكلهأ تايآلا لاسرا دعب كموق نمؤي مل ناف 5008 7 !ِ

 | لاهفاب انمكح دق ومهلهعالو مهكلهننا اهنايتا دعب اونمؤي مل مث تايآلا | لا اذا مثالا |

 اوبذك مث نولوالا اهحرتقا ىتلا تايآآلا كلتنم ركذ مث ةمايقلا موب ىلا ةمالا هذه |

 الذ ويظفإ مهدر راوو مهرداص اهرمصرب 00 ة 0 برعلادذاب ىف مهك الهر اننا أ

 . نم اشوذتالا تايآلاب لسرتامو ىأ هياشوذتالاؤ ةحرتقملا «تايآآلاب لسرتاموإل |

 كير ناي كلائلقذا داب ر 1 ا

 ا 0 0 0 وهو ا رد * سأ ى اعاأ

 0 سماخلاءزجلا ) م 4م رت

 نم وي نه هكا مهلصأتسنالز | ا ةقدقاو انتسب 5 لعلاصتتسالا رم 0

 || اننا وع لاقف ةحرتقملا تاي لا كك 3 ةكلوملا مالا ضع 0 نمؤي نم دانؤأ

 ام اورذكف ان اولظف قه حفلاب ”ىرقو

 - ناف لصأتسملا باذعلا لوزننم 6 افيوذتالا © ةحرتقملا تايالابىأ «تايآلاب |

 ”ةرد الا تاذعب افيوذحالا نآرقلاتايآو تازدعملاك ةدرتتملا ريغبوأ زنا اوفاخنمل |
 ا لوعفملاو ناك مقوم ىفوأ ةدب نم ءاياوةمايقلا مويىلا رخؤم مهلا تثعب نم ىماناف

 / مهف 6 سانلا طاحا كبرنا ف كيلا اتحواذ | ركذاو « كلانلقذاوؤف فوذ- ع
 رد.ةعقوب ةراشب ىهفودءلا م طاحانم مهكلها ىف مع شير دا ا دة

 ا جارعما هليل 4 لاك را ىلا اقرإإ انللخامو 9 هعوقو قمل ىتباملا ظلي ريزعتلاو |
 ماعوأ ةيؤرلاب ايؤرلا رسف ةظقيلاىف ناكدنا لاقنمو مالا ىف ناكهنا لاقنم هل قاعتو

 . اهاكحوةكع اهآر لاش ناالاةيكمةي الانا هيفوةيكم ل-خد هناىأر نيح ةيبدحلا
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 ' كلهآ اوم مناف تلتف !وااساك مهتوا ن أ تئشناو تامف ب قأتس

 - نعدللالزئاف مهب قاع لال ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف مهلبق ن ناكنم ا

 . نولوالااع 4 أالا كموق 1 انللرعأ تالا انتمامو ل

 ا 0 كلذو ةنيب ىأ 6# ةرصبمةقانلادومث انين آو« ىلاهت لاقف اوكلهاذ تلسرأ امل اه

 3 0 مهاذلج افا دكت مهسفف أ اولظف لقو هللاد_:ءنم اهنا اودحج ىأ هكا

 ' ل12 تان الاب لش امو انعم لبق و مهلع عقو اواي ناف باذعلا لوزن

 ١ ىلابتو هناعس هللا ناذ اونمؤي ملنا ةرخآلا باذعب اراذناىأ اشوخمالا 00

 || ىأ 6 كلنقذاوإ# لجو نع هلوق # نوءجرب مهلعل هتايآ نه ءاشاع سانلاف

 || ىف مهف مع ةطيخ هتردق نا ىأ * سانلاب ل طاحأ كب
 0 كلذكممالا ناك اذاو هتثيشمنم جورالا بعز وردهب الهر دقو هتضبق

000 

0 5 _5 
 0 لسراامو هاه رقع تبادسإ مهسفن | اولْظو

ْ 

 ظ رئاصب ىوذ مملعاحو ارراصبوأ راصبا تاذةني © ةرصبم 9 ,هلاؤسب # ةقانلا دو



0 4 
 ابوتكم ( اروطسم ) ظوفحملاحوالا ىف ( باتكلا ىف كلذ ناك ) ةحلاطال باذعلاوةحاصال كالهلا ليق(اديدش ا ذعاه 1 ا

 ةفوكلاو قرغلاب ةرصبلاو عوجلاب ةنيدملاكلموةشبحلا اهيرخفةكماما اهريسفتىف كاملا تكىف تدحو لتاقم

 ناشخدي امأو اهلهأ كلبفةده مىيصتقإلب امأو بورض اهبادعنناسارخامأوتنحاورلاوقعاوصلاب لايت ار
 ياما كف ارك ءاطأو عي رذ لتقب نولتقيف درجتثاو ىلا نايناغصامأو نوعاطلابنوتوعاهلهاف دمرت امأو ما وتأ,مرغقف

 ضرأىسهف ىراخ امأو مزراو_خو بامبساو ساشلاوةناغرف اذكواميرذ ال: اهلهأ نواتقيف ءاروطنقون.انهيلع

 مهلكأتف تايحلاب نورطيتف ةارهامأو دابعلاو ءالعلابب كليو لمرلا اهنلع باغبف وممامأو اءوجواطسق نوتويف ةرئابطلا

 ةينيمراامأو ممنولتقفإيدلاوةيربطلا اهبلع باغي فىرلاامأو مهرثك أ كليفةلظو قربودعراهلهأ ب يصيف روداسينامأو الكأ

 5 ناولعلامأو اموكو اهلخدي !بدلاةناذمهامأو قجاورلاو قءاوضلاو شويملاو لولاك رانس اهكلبف نا#رذاو ْ
 قشمد لهال زاهلهال لوف صم لخ ةف نهج رح لسكر جر مث ريزانخو ةدرق اهلهأ عصي 5 مامن مهوةنك اس حراج

 ةده مثامايأ فصاع حمر 0 ناتو سدقملا تب لخسالو ةلمرلال هال لي وو ةبَش رفالهال لب وو 7

 ةعصاوحاصو ودع مييأبف ( ليئارساىتبةروس ) سرافو ناهصأو ه4 رمح نام كحل 5 ١

 توعو بولسقلا علمت

 لسرت نأ انءتمامو) نادالا

 اهب بذك نا الا تايآلاب

 آ باتكلا ىف كلذ ناك :ةيلبلا عاونا ولاقلاب«ادددش !اذع اهوردسسوأ 9 لاصتحسا لا ظ
 | نع هانفرصامو #4 تاي آلابلسرن ناا:ءنهامو قف ابوتكم # اروطسم إي لوفحملا حوللا ىف ا

 | نيلوالا بيذكتالا * نولوالا اهب بذكناالا98شيرقاهحرتقا ىِتاا تايآلا لاسرا |!

 كارت عنملا ريعتسا(نولوالا كئلؤا بيدكتاراونذدكل تلشإر اول ابنإو ةروعو دانك عبطلا ف مهلاثما مهنيذلا

 لالا ناو تاياألا قاض را

 بصنلا عضوه ىف اهءاص مم

 .عاونأو .لدتتلاب ىأب « |[ د2 نهويذمموأا 39, «بارظاو ترا 1
 رافكلا ق-ىفو ةتامالا نينمؤملا قحىف كالهالا ل قو اوصعو اورفك اذا باذعلا

 ناو انعنمل نا'لوءفماهنال )) كلذناكإ# ًايككط ىدتلا نذل 5غ !رلا وان نلا زهظاذا 5 وعسم نب هللادبعلاق باذعلا

 | ةدابع نء#اتبثم ايوتكم ىأ # اروطسم 92 ظوفحلا حوللاىف ىلأ 46 تاتكلاىف ||
 | ها نخاع لو أنا كوش سو هيلع هللاىلص هللالو سر تعم لاق تماصلان ا

 | بالاىلا ةمايقلامويىلا نئاكوهامو ردقلا بتتك |لاق نمك ا لاف كك | ءاداقفإقلا |[

 | ام بذكنأالا تايآلاب لسرن نأ انعنمامو 9 ىلاءتو هناحسدل وق ىذمرتلادجر خأ
 افصلا مهل لعجي نا سو ةيلعمللا ىلصدتلا لوسر ةكم لهأ أس سابعنب الاق ه«نواوالا

 مو هيلع هللا قص ةاوتتر كا او ةنذا م مل ناو ةضفواهذ |

 سا
 ا.هذافصلا باق نم شب 5 585

 عضوه ىف اماص وعم ةيناثلا

 اشعنم لعاف اهنال عقرلا

 لاسر اانءنهاموربدقتلاو

 نيلوالا ييذكتالا تايآلا

 ار 1 ىلا|تاب الاداوملاو

 ا
 ا

 ا

 ىنمااولاصئتسالا باذعب لحاعي نان 2و ملمت اي ١ || بيحاؤ3 2 ١. مهم حرتقا نم نا ءالاق هتاتنسو كلذريغوىنوم اءام > | نم

 اهناو دوو دامك موا - ْ
 مث ةمايقلاموب ىلا مهيلا تثمب نمسعأ رخؤننا انمكح دقو لصأسملا باذءلااوبذعو كئلوأ بيذكتاءاوذكل تاسرألا

 ران نال م السل اهم 1ع اص ةقان ىهوةدحاو اوكلهاف تاسرألل امم اوبدذك مث ن نو واوالااهدر رتقأ ىلا تاب لا تالت نم ركف

 5 ىلع عوببطملانم مهلاثمأ ّ نيذلاام بذك نا الا تاب الا نمهنوحرتشام لا_سرانع انسانا 1

 لاَقؤ مهدراو و مهرداصاهر صن مهدودح ن :ةس رق رهكاله

 ظوفحلا حوالاف ( اروط_مباتكلاىف ) باذعلاو كالهلا ( كلذناك ) ضاسمالاو فرسلاب(اديدش ايا ذءاهوبذعم ول

 نيلوالاب يذكتالا ( نوا والام بذكنأالا) اهوءاطتلاتامالقلال( كاب الاب كسرت أ )انعتع مل(انعنمامو)نو ابوك ا

 بيذكلادنءنياوالاانكلهأ مابا ويذكنا مهكلهىأبيذكلا

1 



 ا
 رميا 7 86- 2 : ل

 دبع نما نمرفنوأ 0 ىسعوأ ةكئ الملا مهو هللا نودنم ( هنودنم ١ مكتمل امنا ) 0 نيذلا اوعداّلك )

 ع -

 نوعيطتسيال هف مهوعدا ىأ ( اليو الو ركع رضااف شك نوكلعالف) او رعشب مو هلا مث برعلا نه اي

 ةفص (نوعد نيذلا ) 0 ( كئاوأ 0 ىلادحاو نم هولوح ناالوباذعوأأرقنوأ ضم نمرضلا ع د 0

 ا[ ىبب ىن#ي ( ةليسولا ميرملا نوغتبي ) 5 4 رذ- ريلاو 4 رشعسماملاءزملا ١ منودسعوأ ةهلآ ,منوعدن ىأ
 تتوب

 ]| «هود نمو ةملآ اهل 6 معز نيذلاوعدا لق 9ماللاوتالصلاهيطلوسرلا ركذميف | ثدسختي كشاوأ منه
 1| رضلا ف شك 8 نوعيطتسيالف نوكلعالف قف مالسلا مهملع ريزعو عسملاو ةكتالملاك

 ا كريسغىلا مكنم كلذ ليوحنالو # اليوحتالو فو طعقلاو رقفلاو ضرملاك# مكدع |

 || ةبرقلاهللا ىلا نوغتب ةهل آلا ءالؤه#ةليسولا مسرىلا نوغتب, نوعدب نيذلا كئلواوإ# .

 نك ةبرقلا مهو ةلسولا

5- 1 1 1 

 لدن( مهيأ ١ لحو نع دهللأ
 ء

 0 2 ٠ ١
 ىاو 89 2 2 3 ناجح

 ع 0 ظن 0 أي قلة فدو
 ىلاعت هللا ىلا مهنم برقا وهنم ىغتبب ىأ نوذتبب واو نم لدب « برقا مهيأإل ةعاطلاب | - 0 تال دو

 دايعلا رئاسك 6 هءادع نوفاخو هتحر نودربو اه برقالا ريغب فيكف ةليسولا
 | دحا لكر ذحن زاب اقيقح * اروذحم ناك كبر باذعنا هه ةهل 1مهنا نوعزت فيكف |

 توملاب © ةميقلاموب لبق اهوكلهم نحنالا ةيرقنم ناو ف ةكئالملاو لسرلا تح
 | عبج ىلع !سو هيلع هللاىلص ادع لضش نأ دعسإف ليحتالا ىسعو روبزلا دوادو ظ
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 ةليسولا مهنم ( برقأ )
 برقالا ريب ف.كفهللا ىلا
 ع

١ 

 لبق هن اكف نوصرخح - ىوءم

 0 ةلم_سولا نوع ن 2
534 

 6ع

 نوكي مهيأ نوصرحم
 ١ مهيلع ءاسالا ليضفتب رب نم سس باطخادهو ءاشي نم هساؤب هللا لضف كلذ قئالخا ا ةعاطلاب كلذ و هللا ىلا رقأ

 | رافكلا ناكل < هيودإرت هممعز نيذلااوءدالق 9 لج ونعماوق # مالسلاو ةالصلا |
 1 عا |

 ا و ةيلع ا ىنلاب مرااسخا ف.طلاوبالكلا او ىح دبدش 1 مهباصا ا

 نوكلع الف ' هنودنم ةهلآ مهنأ معز نيذلا وعدا لق لح وزع هللالاقف مهلوعديا
 || ليوحتوأ كريغ ىلاىأ # اليوحتالو ف طحقلاو عوملا ىأ © مكتع رضلا فدك

 ' اغلا النسل اواتكح نيكرشملا ل عدزلا ةيآلا دوصقمو رسلا ىلا رسل نره لاملا
 ا |اعللا كلذإ اوذخا هنامت ةكئالملا مهوديلا نيبرقملا ديعت نيف هللاةدامعب لغتشن نا

 نوحربو) ريذلا دايدزاو

 (هءاذع نوفاحو هتجر

 فيكف هللا دابع نم مهريغك

 نا) ةهلآ ملا نومزب
 (اروذحم ناك كي ران

 ع ا
 دح !لك هرد< ناب اقيقح

 رع نيبو 5 الاد م مهاوق ن نالطب لعمتحا هندايعب اولغت ثادقو و ةروصو هالاثع هودنع | لسع ىب:و برقم كله ند

 0 7 نوت مهنوعدب نيذلا ءإ 3 نوعءدي نيذلا كئلوأ 9 ىل !اعت لاقمت مهتهلا

 ىسع مه 6م سابع نبا لاق اءلعلا ةحردلاو ةيرقلا كا 3 ةل.سولا مه! دى ل نوع 92

 . 0 | .ء؟

 نءناو) مهريغنع الضف
 لبقاه وكلهم ن<الاةيرق
 | ده تكلزن دوممنب هللادبعلاقو موضلاو ربقلاو سعثلاو ةكئالملاو ريزعو همأو | 5
 ' فلل نسنالا سمو نجلا كئاوأ مساف نحلانم ارفن نودبعي اوناك ب رعلا نم رفنىف | 0

 اع نورظن هانت برأ او ىلا هلوقودي 0 ا مهريعف 3 ءداسب |وكسمف

 حاصلا لمعلا هبلابرقتنو هتلاىلاةليسولا يف ب رقاممأ لبقو هبنولسوتيف هللا ىلا برقأ

 ةعازخل دما ( لق )

 نان وديع اوناك نيذلا

 اوعدا)ةكئالملا سااونظ
 | هانم لي قو## هباذع نوفاعو زفدتنج ىأ## هتجر نوجحريو» ةعاطلاو ريخلادايدزاو | * ( 5

 نم ) مديع (معزنيذلا | كير اكلنا 0 ةهل !مهنأ نوع 7 كفكف هللا داعم نع مهريغك نوفاختو نوحرب
 دنع هللان ود م ( هنود

 ا

 0 مم كلم ٠م 1 ايات أ « اروذحم ناك

 م هريعنءالضف لس مح ىننو برقم كلم نم دحأ لك ء رد ناباقيقح ى 3 !١ اىقن نوكلع الذ )7
 أ # ةمبق 0 ل 0 قا يدار ولاول فن هع 7 كلر 1 7 رشا

 5 74 3 ل ىل انوغّسا ) مجرنودبعي( نوع )اع( نين مد 7 !ةايومتالو) كتم

 ناهبادع نوفاخو) تح (ةتجر نود و )هللا ىلا( تر 0 ازةلض هاوةبر هلا مر ىلاكلط ن ب( ةامس ولا مير

 ةميقلامون لبق) اهلهأ تيع(اهوكلهم نتالا زةير 1 نهمام (ةيرق نمناوز 30 نامالا أي مل 3 هدو ناكشب رباذع
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 ؟ لا رس|ىتروس ١) كانلشراامو) ه4 رف- شا رتعامهنيب غني ناطيلا نا هلوقو

 ا

 ا

 ١
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 ٍْ لها نم مهناب او-رصتالو اهوكو ةملكلا هك مهل اولوق ىا ضارتعا امهنبامو |[ |

 م اع كانلسراامو 0 هللاالا هىلعلال بيع مهد سحأ ماتح ناعم رشا ىلع ميجا هناو رانلا

 اردنو ارك كاتاسرا اهاو ناعالا ىلع مهر سقت ” مده سعأ كلا الكب وم 4 اليكو

 | ىلا اوكشف ماشا ىف اوطرفا نيكرششملازا ىور منه لاقحالاب كراحصاسعأو ,هرادف

 ُْ هن مهم موه لجر هنع هللا ىضر رع مش َلَدَو تارق سو هماع هللا ىلص هللالو_سر أ

 ا مهنه رات مهلاوحاب 7 ضرالاو تاوعملاىف نأ معا كرو 2 وفعلاب هللا يماف

 ( نك انس بلاطىلا م نوكأ ارك داعيتسالا دروهو ءاشي نم هتلالوو هنوبتل

 ١١ ةيناسفنلا لئاضفلاب # ضعب ىلع نيسنلا ضعب انلضف دقاو 8 هءاحصا عوجلا ةارعلا

 | ناف مالسلا هيلع دواد ىت> عامسالاو لاومالا رك ةيناهدا قثالعاا نع ”ىربتلاو

 | ليصفتىلا ةراشا وه لبقو كلملانم هينوااعال باتكلانم هيلا وام هفرش |!

 هحو ىلع كيش 0 ارونز دواد انينآو #9 هلوقف ١ سو هناع ىلاعت هللا ىلص هللالو_سر: ا

 | بتكام هيلع لولدملا مالا ريخ هتماو 0 هيلع ءايبنالا متاخدنا وهو هليضفت

 انيتك هلوقىف هشرعتو انهه هريكشتو نوحلاصلا ىدابع امثرب ضرالانا نم رونزلا ىف "0

 [ 5 زد ةءارق هدؤيو لو.ةلاك ردصملاو آد ودنا لودف كد هنآل رونزلافف 7

 : روزلا نم اضعبوأريزلا ضءبدواد اناودار ا ةألالا لضفلاوا ساصااكو هو مغلاب 2

 ىأ كبذمًاشيناوأةكم لهأ نم كتي كج رب اشي نا انعم ليقواو دعت كرمشلا ىلع م 56

 كب 15 دهااةيآ اس لقاليفكواظ.فحى اي اليكو مه. اعكاتلسرأام وو مك يطا

 | تاد وجوملا عيمجت قاعتم لعل :مكلعر وعم ريغدلع نا ىنعي## ضرالاو تاوعسلا ىف نع رعأأ ع

 ملا كاع ةيليامإعب ودح أ لكلاح عي تاوما اونيضرالاتاذعيمجم قاعتمو تامواعملاو |

 مهنايدأو مهالمو مهتالغأ ومهروص فالتخاو ملا وحابملاع هنا هانمم ليقو دسافملاو

 | لاقواهلكتىسوم كوالياخ مهارب اذختاهنا كلذو هك ضعب ىلع نيببنلا ضعب اناضف دق و
 | ىلاءتهلوقكلذواروز دوادىت ! وهدعب نهدحال ىجش ال اكلم ناولس ىن آو ناكنف نك ىسعا

 أ اهلك ةرو-نيسخوةئام لعل شاد واد لعهللاهازن أب اتكوهو 6 اروزدوادانيتآو ©

 ١ الودودحالوضئارفالو مارحال و لالح هيف سياديعم ودمت و ىلاعتهللا ىلع ءانيو ءاعد
 .٠ ل .٠ . .٠ 000 ّء

 هوو هيف تاقو ءامسالا نم هريغن ود رك ذلاب كدب اللا هدهقدواد صح ملتاقناذ«ماك> |

 اروبزدواد انين آو ىلاعت لاق مث ضعب ىلءنيسنلا ضعب لضف هنا رك ذ ىلاعتهتلا نا اهذحأ

 اهي باةكلا نم هانآام ركذو كلملاب هرك ذيإف كلملا ةوبنلا عم ىطعأدوادنا كلذو
 هللا نا ىناثلا هحولا» «لملاو كلملاال معلا هب هندارملا هب آلا هذهىف روك ذملا لضفاانأ لع

 ناروءزااف هل هك هياوجس
 ةاروتلا دلعي تانقك الو ىدبؤف كعب ىنالنا "أ تع عز دوؤجم ءأا أ كااقا دحولا» ا

 فيكفنيسنلا ليضفت اوركتنا مكنا ةيآلا
 ةاروثلا | ود هللاناو نآرقل هءاطعاو سو هيلع هللاىلص ىبنلا ليضفت ن ا

 0 اذهلف مثالاريخ د ان ءامج اللا متاخادم

 ىنعموارويز دواد انينآ و هلوشمتلا مبذكف

 و ل قلاو أ

 وز مكيلع مهطاسيف ا

 (ظفاح (الكو مهلع

 كيلا الوكودو مهلاعال

 ايثب انلسرأ اعف مرمأ |

 سمو مهرادق اريدنو [

 كب رو) ةارادملاب كياصصأ

 تاومكلاىف ع عأ

 م-ولاوحابو (ضرالاو

 دحاو لكل هأتسياملكب و
 ضعب انلضف دقلو) مهنم

 كبف ( شعب ىلع نيسنلا

 لوسر ليضفن ىلا ةراشا

 هلوقو عسوهيلع هللا ىلص هللا

 (اروبز دواد انينآو)
 هناوهليضفشتدح و ىلع ةل الد

 ةلضأ ناو ءايب الا متاخ

 كلذ نال مثالا ريخ

 لاقدواد روبزؤف ب ودكم
 ىف انيتكدقلو ىلاعت هللا

 نأيك نا دعب نم رويزلا

 ىداس رع اهترب ضرالا
 اناردع مهو نوةلاصلا

 هفرعوانهروزلافرعملو |
 َّق انيتك دقلو هلوة ىف

 سايعوسايعلاكمنال رويزلا

 ل ضف

 كاتلسرأام

 دخ وت اليفك (اابكو م,لع

 ىف نع عأ كرو ( م

 نم (ضرالاو تاومملا
 دقاو) مح الصب نينمؤملا

 لع نيدنلا

 مالكلاو

 صعإ اضف

 ةلخلاب 1 ضع
 دواد)انيطعأ (انينآو) |

 ىسومو اباتك (ارونز

 ناقرفلا؛سو هيلعدتلا لصادحم و ىلىالا ىسيعو ةاروتلا



 ش 3 هال
 م ىجد 01و امنعأ هواه وكر روعسف ) ميدو راك راو ار 3 ةامخح ا لاحملا 0 نأ لئارذأت

 كل( و ( بوحوال ىدعو نإ 0 1 ( اسرقنوكي ن :. ىسدع ل 3 ( ا فو هدأ د 526 ثعبلا

 اكلنا -نواوقو مهسؤ رنعبارتلانوضغنيدي را نب ديعس نع لالا الاون دئاح ن وسمى( روج .نو.يسف)ةمايقلاءوب

 ١ امدلا ىف الملق انامزوأ الملق يأ عع ب- اناىأ(البلالا ( ريثع سما اءزجلا ) مثثبانانو:ظتو)كدمحو

 اءالقةوز ريقلا
 اوه هنولوشبو ءازهتساوابجتت كود اها وكر نلمس . م1 اور هلي" 1 1 3 0

 0 اك ئأ ةقرظلاو ]نيا ىلع هءاصتناو ب و كلا رعب 1 4 اسرق نون 08-5 3 ب هك 7
 1 لا ) ةملكلا نيكرشملل

 00 د هر مسالا وهريخوأ ىسع مسا ن ا نامذ ىف

 1 يو ام«تعرس ىلع هيبنتال ةباححتالاو ءاعدلا ا راعتسا نوثعبنتف مكعب ٠ موب ىأ

١ 
 م
7 
1 

 الونياأو ) ما ىه

 انادي نا 39 2 ويشساك اول هدرا انهو ره تاك

 0 مي لاح هدم ' ءاز 1 او كم ا_سملا راؤدالا اىهنم 00 ناو |ىه سها ناطشلا 3 هاا وع 0 2 2-0 ملل ر 2 - ا 1

 ْ وشو مه-سؤ رنءبارتاا نوضفخ مهنا لقد لاك ىلع ىلاتهلل نيدماح ١ ١

 0 0 كلنا نونظتو وله هباع ن.دماحلا دايقلا هثعبل نيداقسوأ كدت مهللا كناعس
 متل قاب ' م عال

 مهذعلإ قئرعيو دا_سفلا

 00 مسني عقول ضع. ىلع نورعامل تاسع 0 ةيرق ىلع سع ىذلاكر ون لاق 1 دم نورس رة تادنألا 01 2 2
 أ رف ى ملا 4 | # نسحا ىهىتلا اولوقن ف نينمؤملا ىتعإ 6 ىدابعا لقو #لوهلا ند ! سلا عاقا عرتلاوةقاشملا

 21 (ل كا(

 | او هازل مهني عم © مهني ختي ناطيشلان الط نيكرشملا اونشاخالو نسحا | ؟ريو َنِيِلا تاذداسفاو
 | اودع ناسنالل ناك ناطيشلانا # داسفلا ”تزاوضانعأا ىلا نك ا اا لعاف | اهو رسكلاب غزني ةحلط

ًٍ 2 
 ن- ١> ىه ىتالري سفن م كبد أشيناوأ, جس رب ,ًأشينا م يي اعا كير وادملا هاظ ا انيبم ا نال دا نأ ( نانا

١ 
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 نولوةبو ف لوقتاع نيئزهسم كلذ مهل تاقاذااهنوك رب ىأ## مهسؤ ركيلان روضغايفإل | رهاظأ انيس ارد نال
 مكرعس عب ب 07 وكن 1 ديك زتاعإا د 2 قع قا سف وأ ةوادعلا

 هن اطب 061 رحاب ناي ءنءالاق هك هدم نو. 0ع هه ةمايقل |فقومىل ىلا ؟روبقن الأ اعأ رر) هاوش ن * هند أ

 ؟::ولا عم باطخ ذه ليقود منال نيحهلودس ومهثعابو مهقلاخ هماب نير ةملءقو يامال مكجرب ا 5

 ا 5 © اللقالا 8 3 رو. لا ىلقو ايندلا ىف ىأ 4 ب 8 مثبان د نونظ رو ف نبدماح نوع مهماف اهيذ ذأ 3 5 7

 د ةبسن الملق كلذدع نينسلا نمافول !أ ربقلافو امندلاىف ككموأ نانا نأل كلذو 2 نالذلا ( م 5
 هوت ةمايقاا بنج امدلاَةدم ك6 "2 ليقو ةرخ آلاىف دولخلاو ةمايقلا ةملكلا هذه مها اولوَقب
 0 اوناك نيكرسثملانا كلذو سك 506 هى ج١ اولوّد ىداب 50 مه اولوش الو اهوحنو

 الوقت ىدابعا لق ولحو نع هللا ل زن ,اف وسو هيلع ار عدللا لوسر , ىلاكلذاو 0ك و نيس 0 لهأ 522 مكنا

 نأ دق هللا كيد 0 انولوة.لب مههفس ىلع 0 اى ا ىهىقلا 00 ام كلذ هيك أامو ن ر وبدعم
 خلا 1ع ميج او ميا غب

 ى 0 :

| 
1 

 أ

 ص ع كالذو باطاخا نب 1 لو د داهجلا و لاتقلاىف نذالا ليقاذه 37

 | أيه ىاادل1نا اولعشو 0 هللارعأ لةووقعلاب هللاه سا رانكلا | كياا)نؤزم(نوضغنيسف)
 ع ودسفلا ىأ 3 مهد عذب ناطرشلا 0 هللاالا هلاال صالخالا ُهْث ةلك نسحالا ل قو ا كلوقل ار ) مه-سؤر

 | ملون «داودملا ا هك اندم ماودع ناسنالل ناك ناطيشلان | ف 4 هب ةوادعلا | 0
 9 اد أ  اونم وةناعالا ل اي ب ا كف | ىيعن ِء عسب 2و( ىبع ل زان دعتئدلا
 ل : ------- - كل ا 2 بحاوشلا ١
 )سي 0 م كل 20سم ىكفارش !كوعد(؟ ؟وعدن) ءونىف(موب) لاقف مهل نيب مث(اببرق
 علا ةماكلا رافكلل(او واوب) هءاحصأو رع ( ىداب أ للك ولع ا و ماكمام( مثيل نا)نوبسحن(ن 4 ونظت 1و صمان هللا

 انيبم اودع ناسنالل ناك 01 نأ ) ءافطاب م نأ 5-5 ل 16 مي غرتناطيشلانا ( كتياطللا واللا

 نعاس ناوأ ) ةكملهأ نم مكب مف (ىجربأشين (١ را (يكبلعأ كبر) لانقاباو سأنأ لب ة اذهو:ةواذنلا



 سعاشلاب كولشم ( لاثمالا كلاونربذ فيك رظنا ) نر حمس ( اروهسم ذلجرالا نوءبتتنا ) مهذانم لك(

 رد الف هكلسي اقبرطدبتلاىف بلطي نم لالض كلذ عيجفاولضفىأ( البس نوعيطتسالف اولضف) نوذجلاو
 اماظع انك اذثأ أ)ثيبلاوركسىأ 1لمارسا| روما ا هين[ 21+ ا ىرديالءسأ ىف ديت

 مرا رو ناقرو |
 اقلخوددع أ اددح |

 اونوكلق)نيةوا يأ لاح |
 اقلخوأ اديدح وأ ةراح

 ىأ (ىكرودصف نيكي اع |
 اهناف ضرالاو تاوملا |

 ةامخلا لو.قنع كدنع ربكت ا

 (لقاندمعي نم نولوقسسف) |

 -_ع ىو م 5 ندر كداب ان ردقم 4 روم داحرالا نوعشنا ب

 3 0 مماوش مهيحامتنا ىلع ةلالدلل ري_ىكلا عضوم نيملاظلا
 الحرالا ىا ةئرلاوهو رم هلىذلا لدقو هلقع لازف هررحعس ىذلاوه روعسملاو

 سعاشلاب كواثم 6# لاثمالا كلاونريخض فاكر ظنا ف مكلثم برعششيو لك أيو س

 ١ نوعيطتسي الف # كلذ عيجيف قطانع هيا ولضف-# 8 نودحلاو نهاكلاو رحاسلاو

 كلم" عنصيام ىردنال سماق راو نوتقاهتيف هجوم نءطملا # اليبس
 ْ # اديدح اقلخ نوتوعل انف ا ه6 انافرو اماظع انكاذلا اولاقو 8 داشر رلا

 لوأ كرطف ىذلا )كدي || ةافانملاو ةدعابملانم ميرلا ةسوبنو ىحلا ةضاضغ نيبامل داعبتسالاو راكنالا لع

 مكنا ىنمملاو ( ةسم || ردصم اقلخوابلبق اهف ليعالأ دعبامنال هسفنال نوثوءبد هيلع لداماذاىف لهاغلا

 هللا ددحننا نود_ء.تست ا # [رودصيف ربكياماقلخوأ اديدحوأ ةر اا ونوك © م,لاباو> ه# لق ف لاح

 لاح ىلا هدريو مكقلخ | نع رصقتال ىلاعت هتردقناف اهنه ىشدعبا هنوكسل ةايللالوبقنع دنع ربكي ام ىأ
 اًماظع منك امدعإ ةاحطلا ا دقو ةموقرم انتل من 1 فكف ضارعالا لو.ةىف ماسجالا كارتشال مكئايح

 ضءب ماظعا| ناعم ةسباي || نواوقسف و دهعي ملامت هيف دهع انه لبقا ”ىشلاو لبق ةايجلاب ةفوصو» 6 تناك
 دوع قهلب اولا ا ةايلانم هنمدعبا وهو ابارت مث: :كو #9 ةيملوا كرطف ىذلالق ان دسي نم

 0000 0 ا ما الجرألا نوع نأ #3 هبامحأ و ةريثالا نب ديلولا ىنمي كن ١

 ىلوالا ةلا- + ىلا 0 || ةانعمو ةئرلاوهو سمسا نك د09 نك رغم اهنا هانم لاو او
 : عاشلا لت لك ًايركلم رسشب هللا ا
 ْ تاركا مانطلاب ر بلو نع ضال نيمضو انا 3

 ا | ىعاشر> اس اولاقف هاش الا ىأ 6 لاثمالا كل اوبرض فيك ر ظنا » امم ىذشل
 "ا ل لائاسدات ول بالفإ# اوراحو كلذ عيجيف ىأ 6 اواضف وف نون نه

 ل ىأ 4 انافرو ا توملادعب أ 4 « اماظع انك ذأ اولقو له قالا قير
 ا 0 مهنا هيف © اديد> اقلخ نوثوعبملاّسأ 9 رسكت ”ىش لكن م ةنتفتملا ءازحالا تان

 د( رلظنا)لقعلا بواغم ! لقا 6 لق #9 مهيلعادر ىلاعتو هناعس هللا لاف ىلبلاو توملادعب ةداعالا اويل
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 ذا طارد كذا الاوأ 1 لل اةءاكضحاو ولتاقلأو
1 
ْ / 

 # امولظم لتقنمو 2 اد 7 نه 20 لتقو نايضحإ ا 1 2ك |

 ثراولاوهو هناقودعي هسحا ىو ىذلل 3 هيلو اناء>دقف 00 لدتقال بد وسم ريع

 لتاققلا ىلع صاصقلابو أهيلعنم ىل_ع لتقلا ىضتقع ةذخاؤملاب اطلست 6 اناطاسإ#
 يا م ناو ناودع اذع لنقلا نأ 0 - لدي امولظم ىلاعت هلوق ناف 3

 لعشال لقاعل |ناذهلتق قدسمال نم لتش ناب © لتقلا ىف ف فرسالف ف

 ةىبا ةءارق 5 لوآلا دؤيو ل زداقلا ري 1 وااوأ كالهلاب هيلع دوعإام ا

 © اروصام ناكدنا ف امهدحا باط+ لع فرسبتالف " 8 ارفوءاوف رمت ٌ

 ك0 ا ب

 اتاقلا ىأ
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 دل ع لكقو ةلكلاب ىل

 |[ ٠ صاصقلا توشإ امدلاىف روصنم هنا لوتقمللاما ريعدلاو فاتثتسالا ىلع ىلا ا

 و هإصاصقلا بحوا ثيحت هرصن ىلاعت هللاناذ هياولاماو باوثلاب ةرخ آلا ىفو
 رزولاو ريز ت11 صامتا بالاب انارسا ىل ولا هلتش ىدللاماو هتنودع ةالو هلا ا

 © نسحأ ىه ىتلايالا هي هبق اوفرمصتت نا نع 00 كاما :رقتالو 8 ف رسمملا

 ]| قرصتلا ]و ةياغ © هدشا غلس « تح 98 هر وأ هنأ ناب نسحا ىهىتلا ةَشرطلابالا

 أ هريغومومدهاءاموأ هقمااكتع نمهللا دهاعاع 3 دهءلاناوق دواو شح اد ىدل ذلا أ

 1 وسر فاو هلال 1

 ياناطاس 1

 ةالاوىازلا بثلا تدان >ابالا هللال ]لوس 00

 | دقف امولظم لتقنمو 3 نيرملا ىف ءاحر 2 ةعامعلا قرا

 اه نانريخعي هنأ وه ةناطاس لدول مةهلاب لتاقلا ىلع ةيالوو ةوقىأ هك

 .نبالاق لولا ىأ 5 لنقلاىف فرش الو ةهافع اقل ناوذي دلا 0 2 نأَو ةثمداقتسا |

 | هلتاقلتش نوضزنال ل 9 مهين لتقذا ةرهإإل ىقاون وباك مما كلذ دو لت اتلا ريعلتشا للا ' ساي 32

 | دحاويدحاولبةعاج ه.لتقالف ادحاو ليتقلا ناك اذا ءانعم ليقودنم فرشأ لتقيم م
 1 ةعاج هعماو اتش ىد>هدح ول اعلا ل تق هل نود "انا رسلوت عطا ماناكاذاةم لهاجلا لهأن ناأكو |

 ع

 الآ نميالظ لودتملل عجار ريا ليق# اروصنم ناكدنا ف لئاقلاب لع عال دن انعم ليقو هلابرق 0 م
 | هلتاقلراناا باجتاو ءاياطخ ريفكت ةرخآلاىفو هلئاق ىلعدوقلا باجياب ايندلا فروصنم |
 | رماستلا ءاقيتساب لت اعلا ىلع اروضنم ناك دناءأ دعم لوتقملا ىل وىلامحار دي 5 :

 ا ربع لئتلاب دعما ل اناعلا ةيداؤأ ل قلقو هك

 عسير الع هزم صاصقلا ءاق ةسايةملع لق نم رودسعام لدتقلا ىلوذكلذ لمفن نأ هناذ

 ىهو نسحأ ىهىللا هش نطلاب فا # نسخأى ه ىتلابالا متيلالام اونرقتالو قه ىلاعتو |

 الك دخالا ع ل ا دا راو حاكتلا عولبوهو © 04 ءدغأ غلبت ىدح 0 ةيلع هظفحوهتمف#

 :قلاق فر مس الق هاو

 ةرا#ءسج (مدشأ غلس ىتح) ظفحلاو حابرالاب ( نسحأ ىه



 عب 3 ا ريصب ارييخ وأ دعل ناكدنا ف د كتورلصألالا ةقاضالان م كقةدر ام ن رسل ةغلابل 1١ ١

 | | ْ ظ

 ل . ىلاعت كا اودصتشن 7 مملعق دايعلا اماف رهاوأظلاو ليا رسسلاب ملاعلا ىل اع هللاسصأ ٠

 طسلالك اوطسين الو ضرقلال كا 2 كيلا 0 دساق ىر 1 ضربشو ةزانإ ١

 نك #9 لاقف م يقازرا مبان 0 و ةهنع مهاهنف ر هلا ةفادع معان ا مهد

 عاطقناو لس 0 هامقامل اريك امنذ # اريك أ اط2 ناك مهلتقنأ ؟ اياو مهقزرت'

 ند مسا وهو 0 لكلا 1 اع مناك أطخ 'ى , 0 لاق مثالا ا عدلا”

 دملاب ءاط2 تك | 0 رئؤ*ر د 1ك لذ ول“ كهل ةدَعل ل دقو باوصلا داضي 0

 بسسار ءاملا عقنم ىف ةموطرخو #2 هلدحو ىَح صانقلا ءاط ام

 اونرشالو#ارو-كمواحوتفمةزمكلا فذحاطخودملا وفلابءاط+ ”ىرقوء هيلع نيموهو

 متل ةرها ظةلعف هك ةشحاقم ناكفتأول الز كامن ءالضف تامدقملاب نام رمز الا |

 عطقىلا ىدؤملا عاضيالا ىلع بصغااوهو هقبرط اً رط سئبو 6# اليبسءاسو قف هتدناز

 ثالث ىدحابالا ه# قملابالا هللامرحىتلا سفنلا اولتقنالو قه نئفلا متمتو باسنالا

 مهل المو هدابععيج لاوحابملاع ىلاءثو هناعس هنأىدي * اريصب اريبخمدايعب ناكمنا ف ١

 لجو نعهلوق 6# دابعلااصم ةياعر لحال لب لمعلا لحال سيل دايعلا قاز رأ ىف توافتلاف )ا

 نا كلذو ا زرت نَ 0 رةفر ةقانئأ هك ق ىذ الماة مش دالتم حس : ؟ءالوأاولت شال د# |[

 هللا هاهنف م دند_ثراع كلذو ةح افق رق ا !ءافك اري رب كك نهودكتي تا

 ريبك اها ىأ 3 اديك اطخن 6 مهلتق ناو ءاسنلا لع مع هي كلذكف لاح رلا ىلع 9

 1 ها
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 ةهراوهلتقااىف لصالا## قملابالا هللاءرح ىتلا سفنلا اواتقنالو لح وزع هلوق##

 لصالا مكح ىلع لتقلا نعهللا ىهن كلذكناكا لف ضراعب يسب تيباع ا لتقلا لح وةظافملا

 ”ىسعا مد ل اللاقاسو هءلع هللا صه لوسر نادوعسم نسا نعىوراك ثلا ىدحاب

 | نه ضبقلاو ط_سلانا دربنا زوجو مهلع قام م 7 ب ٠ مماعو مهرس 1

 مهلتقوةئافلا ةقاع 7 قالمأ َة ةيشح ؟دالوا اواتقتالو قو ىلاعت هلو ل اديهع ا

0 
4 
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 ا

 ٠
 ١

1 

1 
 ا هلوقؤ ًاطاختءاح هنكل 0 -! ملل ناو وهو طا ردد :ملوا دق ةةلاماول 2 كلل ١

 ا ؛تازاغلاو بلا نم ميلع نوفاذعوأ ةقافلا ةيسشخ ىتانب نودئي اولاك ةيهاللا لهأ |

 | باوبا - نأ ابكت هللادس قازرالانا ىنعي 3 اباو 0 زرت نلاقو نهلتقنء

 | © ذاييسءاسو 37 عقلا د ىلع كا ةعبق ى ءأ 6« ةسداف ناكها از !| اون رع

 | بيسلاو بدسريء نم هتنوأ هدخاوأ كريعت مط بصغتنا وهو هش 0

 | ةيصعملااهنم دسافملان معاون ى علة انزلانا لقى لاعت هتلادعرش ىذلارمصلا وهو نكمت
 موسالووهنم دلو لحرلا فرهالف باسنالا طالت>ااهنمو هسفن ىلعدخلا باحجاو

 | ملاهلابارخ بحوب كلذولسنلا عاطقناو دالوالا عايض بجوب كلذو هتيرتبدحأ

 ا الاىأ قمل الا لاق 2 هيض رعلا بابسالا ئدهو لتقلال> اهف ل | ىلاقلا كا 0 تسا مت

 هللامرح ىتلا)ةنمؤملا(سفنلا اولتقتالو) اكلسم سدب( اليدسءاسو )امنْذةيصمع( ةسد اذ ناكمنا ( ١
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 مهدأو مهدالوأ مهلتق( خد ؟دالو ااواتقتالو)ايضقيف مهحئاوحب (اريصب )اهيضعف يطاصع : (اريبخ هدايعإ 5 ناكذنا ) كب كيلع مولال

 0 كلذ نع ماج 1 لبا رس ىةروس م 6 اباومهقز زرت 1-5-3 واح ١-1 ن<) رقغأ ىالما ا مهت

 نك 1 مهقا أدر

 طعااتعا 0 اط>

 6 ا '”ىطخ لاش

 باوصلادضوهوأطخو اما
 وه لقو أطخأن م مسا
 2و ردت اطاثاو
 دمر كلاو دملاب ءاطخ

 رصقلا (انزلااوبرقتالو )
 دقو ةئلدملاو رثك ًادف
 ن-ع ىموهو هن ىرق
 ةلقلاو سملاك انّرلا عاود
 ىبللا ددرأولو امهوحنو
 الو لاقل انْزلا سفن نع
 ( ةشحاف ناكمنا ) اونزت

 عرشلاد> ةزوا ةيصعم

 ( الدبس ءاسو ) لقعلاو

 الوزدش رط اًشرط سنبو

 هتلاءرحىتلاسفنلا اولتقت

 باكتراب ىأ( ق-لاالا

 وهو ءدابع نمءاشي نم ىلع

 ءدابعب ناك هنا ١ هنمر ظن

 (اريصب اريبخ ) ءدايع الصب

 اولتقنالو)ريتقتلاو طسبلاب

 ةبالامنه تاز( ممالوأ
 نونفدب اوناك ةعازخىف

 نع هلا مهابنف ءايحا منان
 الو أ لقنالولاقو كذ
 ةيش+)ءان اح ًاركانباونفدتال

 رقفلاو لذلاة فام (قالما
 ماد (مهتزرننحن)
 مهفد ) مهلتقنا ؟ اباو )

 (ارييك أطخ+ ناك )ءابحأ

 الو) ةبوقعلاىف اهظعاينذ
 ةينالعو ارس(انزلاونرقت
 مجرلاب ( قملابالا)اهلتق (



 ةق ماع رعد يهل ءاعذةنأ ىلع هلخف نه . كاياو

 قفل _عتع لإ ةاواغم كدب 000 اهوجرت و لاخلا عضوم ىف ا

 ويصتن(امولمدعقتف) ريتقتلاو فارسءالا نيب وه ىذلاداصتقالاب ,سعأ فرسسملا ءاطعاو عيبجتلا عنا ليثع اذهو هيلاةتفاضال
 1 و ىطعأ 00 6و 0 مع سعال 0 ا رد ا ,ال هللا دنعامولم

 ع -

 ةشيملارمأ 1
 تيمحا اذا كسفن دنعو

 لس ا

 نم كدنع ”ىشال كباعطق

 هيف رثأ اذا غلا

 رسح نم ايراعو أميل ارث
 ةاسم ترطاخدقو هضاب

 قميدنأف ةيدويلاا كرد
 نمدوج أ مالسلاهلعادج
 تثعبف مالسلاةيلع ىسوف

 هلع ىذلاهصيقمل ستان |
 تعقاذ انايرع دعتوهعفدف
 ' !نةالصلا

 هللا هللالوسر ىلسمت

 نسخ دل كلذ ناب مسودبلع

 ا هبل الو هلام شام نال

 طسب نال نكأو كيلع
 ضوفماهردقو قازرالا

 نا ) لاقف ىلاغت هتلاىلا

 (ءاشي نق زرلاطسس كدر

 كلا طسبلا سلف

 قيضي وه ىأ(ردقو)

 | ىلاةلواغمدلدب لمجئالو )
 كدب كسعال لول

 ةلزنع ةبط

 الو 0 هقنعىلا هديةلولغملا

 ةبأ رقوأ 1 1 سا 2 2 :اللوش فيرس مق 1 لك ة هع !اوةيطعلا ق(اهطسسب

 قس :ف(دعقتف) نرخ الا ءل كك

 معاق تدكتس |: أس ىنةي الا هذه تازن لا و لاملا نم كلىذلا ابهاذ

 روس سانلاكموليام ناهد عقال ,وب عزت ىح ف رسل ىفطسسلا لكاهطسيت ال وه لاقو كلذ نع هللا ءاهنف أي راع سلج
 5 رده و)هنمرظن وهو هدابع نهءاشي نه ىلع (عاشي نمل) لاملا عمد وء(قزرلاطس .)دجت اي(كن رنا) يرعلا نم جرحت نأ ر دقت الابراج

 رثدو ةدحاو

 -ودصيق سو

 تازتفةذاصلل < رح
 قسم

 قل اىف ةقفنلا نعلم ك_العأ 2 7 لدزواتملب لس و دل ل نال

00 00000 

 لوف ءاشاو سيدن ءاعد 6 رسسلااود 50 وسمأاذالوق ءانعم ناك هر

 ردصملا لعب صن لك(طسبلا لك ا هطسبن الو
 أ

 | لجرلا دعس ل سصعالا رمنم روسملاو مهالوقا | لاجاب 5 ك_جرب 0 ْ

 | ىلاعت هللاك انغا لثم رسيلا وهو روسيملاب مهلءاعدلا روسيملا لوقلا لدقو سحنو |
 | ]| عنا نالثخ# طسبلا لكاهطسبنالو كقنعولا ةلولخم كد لعتالوإ#؟1ياو هللاانقزرو

 | دمقتت# مركلاو_ه ىذلا امهنيب داصتقالاب !سعا امهنع ىهنرذملا فارساو ميمشلا
 ا #  اروسع #ريبدتلا ءوكتو قفارشالاب سانلا دنعو هنا [هولم ريصتف 3 امولم

 ١ ١ ىلاعتهللا ىذر رااحن ءو اه غاباذا ر ةسلا هرم

 | لاقف اع 0 ىتانا لاَقفىدءانأ ن

 | ىتانا هللق ت
 / هصيق عزنو هراد !سو هيلع ىلاعت هللاىل_ص لخدف كيلع ىذلا عردلا 5305

 أ هلوقءالس مث كلذمتلا لزناف ج ع ةالصلل اورظتناولالب نذاو اناب رع دعقو ءاطعاو |

 أ ةمكحلا ةعباتلا هتئيثع 6 ردو ءاشي نمل قزرلا طسب كبرنا ا

 اد لمجتالو  ىلاعتو هناعسدلوق # هلضف نم ماياو هتلانقزر لوقب نأ وه ليقو |
 ]| نكيملواعرد كيتكشت ىأ نا هللاوترايلاقف ىلع أر .اح لاق #كقنع ىلا ةلولغم |
 | اذعف اذك رهظب ةعاس ىلا ةعاسنم ىصلل لاقف هصيقالا !سو هيلع هللاىلص هللالوسرل |

 | لخدنكيلع ىذلا عردلا كيسكتست ىأ نا 0 ىلا داعف رخآآاتقو انبلا 09
 1 ١ ةالصلابلالب نذاؤف انابرع دعقو ءاطغأو ةصدق عزو هراد اسودملع هللا ىلص هللالو-ر

 ٍْ رولق ل هشف جرذإف ءرظتناو

 كدنع" ىد ثا كا 0

 00 هيغل ل ع

 تلاقف هماىىلا بهذئانباادمف رهظي ةعاسا ةعاس نم مو ةملع ىل اعت هللا لص ا

 || هنا هللالزناف انايرعدآ رف مهضءبهيلع لخدف هباعحأ ب

 ا ىأ 6 طسبلا لك ءاطعلابىأ 4 اهطسينالو 5 اهدمىلع رد الهدب ةلولخملاكر يخلاو
 | ىذلا اسم الانرحأ رطل ءاطعاو ميما عل لس 2 ل 1 - ىطعتف

 ا | هدنع ىض ص ريغ كرت هللادنعىأ 3 ف وام دع 0 ربع داو كاوسدإلا نيب وه ا
3 

  كموأي لو ةلكلاب لاملا عيبضت ىلع كنوءولياضيا كيامحأو كسفن دنع امولم ل قو
 | لبقو هقفنت كدنع ا اهطقتم ىأ 6 اروسحم له مهطعتمل اذا كاسمالاىلء كوائاس

 رع هقهرب ناكاع ودلع هللا ىلص هللا لوس رمل !س مش كنم طرفامىلع ادا ارو

 | «طسبإ كيرناإ# ىلاعتلاقف كيلعدنم لخلالوهيلع كب ناوهل سيل كلذزاب ةقاضالا

 | ا ةس كلذو ىقيصيو رتقىأ 4 ردشو ءاشين ثيرزل قرا 3 5 ونىأ

 7 5 0غ

 ل 1 00 كد ارقلاكنع اعطقنم (اروسع)ةبا رقلاوءار رقفلا ى

 عهّللا ىلص ىنل اع اتعاف يسوهلعمللا لصدللا ل وسر ن

 «ضانلا ياا ايراع



 ارتدت ناك لطايىفادم قنا وادهاش نءذ لحلاو لذلا ريغؤلاملا قررت رب ديلا لق انارساف سن الوارد
 اوناك نير ا ملا نا ( ريخخاىف كرمال لاّقف تفرشلا3َ 5 ريخال هيحاص هل لاو را ريخ ىف ٌةَقْفن موضع 2

 نقاط تشلا يرد 5 لدار رس 2 ةروس ل هو 50 0 د 0 ملا ا(نطشانال

 ءامدم 1[ | 1 / ١

 مه و رمماوح 0 0 0 اصاو فارس 0 0 7! هقافناو كلاب ايف ةلاملا قرصا ابدت 7 ا

 رو سرح
1 1 

 ناكو فا الأ *.ه كن ٌ
 ) 0 الا نندنإأ ١ ناو-خا اوناكنيردبملانا غد :اح رهن ىلع تنكناو 8 لاق قرس ءوسولا د
 هناق عاطب فاض انقعا 3 ت20 0 1 ا : 3 0 وباكر منال مهعابن ماو هءاتدصاوأ رش فالتالاو ءيضتلا نافذة رارمثلا ىف هلاثما ننال ا

 4 5 ل ىلا الا ا 1 تور د لب الا نور اوناكممنا ىور ىداعملا ف فرصلاو كارشالا 3 مو

 ا رت مهسعاو كلذ نع ىلاعت هللا مهابنف ةعمسلا ف مهلاوما نوردبو اهي
 ناو ) مع ْنْ رعت انك ا ١
 ا نع تصرعأ | طرعتاماو ل عاطيالنا ىتبنيف هيرفكلاىف املابم  اروفكهءرل ناطيشلاناكو 9# ١
 ال ل او نيكملاو | .نانرجيو دامت ل ناو ىرقلا نزع احل انو مع
 م و ءاطا )لام م ةاهوحر 1 - .كأد : نم ةجر ءاغتأ ق:ةيلنكلا ل ايس ىل ء مهم فننال نا مهمع سا ىعالاب دارب |

 الوق عا دافور كرر 1

 تل هع دم 1

 ا ءاغحا انيلالوق مها لق ىأ اروسمالوق مهل لف 2 ىلاعت هلوقوه ىذلا باوك
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 ف امن ناحالاب صالادعب اممْدٌوراَنع ئهن نيكر اراجع

 مهنلاو رهالاو ىهناا ل قو انالعاب تك < الاع ع رخرب

 ةانج  اعركالو م 0 لاو فيقأتلا لدي

 ت اوحا

 01 ةناهتو معلا ةياجن 7 ل30 لدفلا ع ةرابع ةداعلا ١ ن1 ارك ادعو

 ءريغال ةداسعلل قوسملا وهناكف هللاالا معنمال و هدابع ىلع لاف الاو ماعنالا هلن نعالاقيلنال

 اسحاو ام«اعافطعو امهبارب ىأ اناسحا نيدلاولاب سأوأ # اناسحا نيدلاولابو قه

 | ةلاح ىلا ناغلبب .امهنا هانعم ِ انعدام وأ امهدحأ نغلساما امهيلا

 او ء رمعلا لوا م تا رخآىف كدنعن

 > ىقناسنالا فاك ةلمخاهذه ركذ امل ىلاعتو هناحعس هللانا

 ربكلا 05 -

 اريصق ا فعلا

 7 121 ةسج ندلاؤلا ق

 العا نا 0 يهد دلك

 | فاد هلبزت هيف تدفنو ةالامأ بارت كداع طقس اذا هنا ةملكلا ءده

 امهررشتالو إف هلوتىناثلاو# هيلا لصيهوركم لك ىلا ةملكلاهذه رك ذب اوعسوت
 6 - ع

 لاش ك.عيالاغ هنامطاعمل اع اههرحزب أ

 تا ') 0:
 هللا 3 امهل لّالو هلو نم دارملا تلد عج ب اق ناهالا: نم نب غاليا

 5 الإ راهظا نم م عنملا اه نا هلوقن 0 دا رخاو ريثكلاو ليلقلاب رجلا راهظان م

 ع

 00 امها لقو  هلوق

 00 ديال لقو ءاحأأب هامأب وهل قو امهنم بدالا نسح هيضتقناك انيل الج انس

 هلوق 7 نارا # ظلغلا ظفلا ديسلل بندملا نيد دبعلا لوقك 0 0 نأ وه كفو

 ىهو # فأ امها لقتالف # ىلاعت هلوق لوالا

 : ا 0 ناك # هع هر ماو 9 00

1 ١ 

 ع الأ دع امه.طع درلا ليس ىلع لوقلاق

 00 رك الوق امهكل لتو ) مالك اىفامها ظلختالو ( ا.ه رمنتالو) اههردقنالو اكيد
2 0 

 1 ياو



 ىلع امي ىصاعلاو عيطملا قزرتفهءاطقنالفااسال اددم اف ل لو اناطع نم معدن زن ىأ ىطعملل ملا

 مهضعب انلطف فك رابتءالا ني-عب ( رظنا) اوصعناو هدابعزءاءونم ( اروظع كنرءاطع ناكامو) لك

 مهنود نف فارششالا نماموةناىو ر(اليضغربك أو تاحردربكأ أةرخ تلو لامكلاودعسللاو ءالاو لاقل

 ل117 4 لمار 22 ١ نذالا جرخت ه4 55 ريذَ هنع هللاىذر رعباس اوال
 ىلإ تيما نصوص رع اطل وعسر اال دع م هش حل طاح هج حج نكح: دع ص هت

 قف تيهصو

 ةر آلاو قف لاخلا ىلع اناضشب فيك باصتناو قزرلا ىف *# ضب ىلع مهضءب انلضف

 ا 0 توافتلا نالربك ١ ةرخآلاىف توا::لاىا # اليضفتر يك او تاحرد ركأ

 هللا لص لو_سرال باطخلا © رخآاهلا هتلاعم لدجال ه١ امتاكردو رانلاو اهتاجر

 ةرفشلادعت مهاوقنم ريصتف 4 دءتتف وه دحا لكاوأ هتما هندأ رملاو إو هيلع ىلاغت

 رمق وأدب رح ادم 6 ٍ اموعده 8 قم هع رح 0

 درع وهفمو ىل !اعت هللا ن م نالذطاو اواو ةكئالملا نم ملا كفن ىلع انا هكالو 2

 عا ٠ 0 دق مهاو# 0

3 0 5-2 : : ١ 
 نأ ِظ هناعو_طقم اا حو 2 كرر ىدقو 3 ارو_صتماهودث 00 دحوملا نا

 ةملظعلا ةياغ هل نملالا قتال ميظعتلا ةياغ نال # ءاياالا يقف اودبعتال ناب « اودبعتا|

 * اروظع كر :ءاظعا 3 ناك امو و لالا امهم لاحلا فاتح مث | 0 امهقزرب ىنعي 1 |

 3 ,ظنا ف ةرخ آلاىفرفاكلل ظحالذا ايندلا ىف ءاطعلا ءاطعلاب دارملاو هدايعنع امونع
 تلاطو 1 اطىنمي لمعلاو هلآ ف عأ 5 ضل لع مهضءبائلض “ مؤ فك ا

 تاحردىقف قا لإ لضاش نا تع 5 الءخش ر را 0 تاح ا 0 اللو 00 5ر2

ْ 1 
6 

 ناكاذاف امندلا ىلا ةرخآلا ةيسنكاامندلا تاحردىف لضافنلاىلا ةرخآلا تاحردّق|
 ىلوأ ةوحالا باطىف هتيعر دتشتو ىوش نلف امندلا تلطاق هد غر دست ناسنألا
 هللا ىلص ىلا عم كاطذقا 5 ا ا يالا ىل اغتداَو 3 د ةماقملار 0 اهنا 1

 لضافتلا هيسل ناف انعأ وربك أ ةرخ هلإ عقانم تاحردق مهاضافتف سوسو ايندلا عفانم 0 ٠

 1 ا هوردح كاايلا هللا عم ناكشندإلا 5 لمحتال ا لقو 3 3 رملاو موديلا

 ىف و هنادخ إو 3ع ردات ريغ . ىأ 46 و4 الود 00 دجلرب عر 03 اوعي دمق 7 |

ِِ 

|] 

 2 0 لق وكبر بحواو ءاذعم ل ٍِ و 0 ,ءناا هلاك ر سعأو ىأ 5 كبر ا

 7 - أ مهنا 1 3 وكر ىصوو اهأرقدنا كاعشلا نع يكحوكبر ىعوولدقو مز لاول
 ىئرارلا 5 ارذف مامالا لاق د وعسم ناوىلع ة عع

 تا ةرطآدق 1 فردها نا باب مني هلال ادج دعب ل

 د نعال اناقراصذ داصلاب واولا أ

1 
 يت”

 وقلا ال هريكلا هرابشفلا |||

 ,زو>ولو نآرقلا

 ةربغ 52 علم او هللاع دا 3 0 وك. ف ءاياالا او كم .هتالأ 0 ندا ١ منال

 لا كف 1
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 كشالوف 2 هن وك نع اح رخكلذو 3 رقلا لع نامالا عشن ”رال كلذ ا

 !ء مهضعبانا نيف فك )د4 ع ,ح امااو راانع 3

 اموام ) امومّدم دعقتف رخآ ١

 ىلاعت تابالا اودح ونال

 ! رظنا 9 الغش رفاك الو نهؤمن ءانللا ا ءايار واط ع كب را

 مهل هللادعأ انيرع ْ

 هللا عم ليال 01 ْ

 || ةيعانالو ةرسفمنا نوكت نا روحو ةرخ الا ل ليصفتاكودو ماعد

 لك اف نأ ىلع

 انينأ اعاو رعنب له

 مهل انرعدوا وعد ينأ لقنم

 اوعرساف مالسالا ىلا ىنعإ

 رع بابا دهو انأطبأو ٍْإ

 13 تالا مكف

 باب ىلع مهوك دسح نألَو

 ةنطاىف

 ىنلل باطلا ( رخآاهلا

 دارملاو سو هيلع هلل كلم

 امومدم لك ١ هما

 ىلع اهم اح ريصتف (ال 0

 نالذدااو مذلا كفن

 ةناهالاب اموت م لقو

 هاي ةنانألا نزع امورغ
 3 ناو رصنل ادص نادل ا

 رص. نا ىلاعت هلوقهليلد |

 مكل ذ ناو ركل بااغالفهللا

 نم د عدلا اذنك

 نال ع | 0 8 ثدءح هلع

 ىدقو ) رصنلا ةلياقع

 وطقم | سا ساو (كدر
 (ةاالا اور الأ ) هب
 ىهلاو وتل .ءاالو ةرسفهن ا

 ءاطع ناك امو اذا قرر

 (اروظع)كبرقزر(كبر

 2 رخ الا وأ - رخ آلاو) مدخاو لاملابامندلا ىف / سس عل ىل

 اهلا هتلاعم ) لقتال ( لءال ) تاجردلاىف اباوث نينم و لئاضف( الطفترك أو) نينمؤلل لئاشن(تاح رد 1

 ) ءاياالا | ا ودك ( كب رع ا ( كبر ىذقو 0 كدوبعم كلذ ) الودع ( كف مول:



 اذا لكلا نم كلا "1000 دعاه خلل 00 (ٍ اماما ءاشناما ف هلاناح ةاح اعل ادب رب نأك ناكن 9

 3 لاح اذ ا4يعنانم نم ءاءاصضصعل 22١ ره ريعد رو ءيع ةاد اءل دع نهى 2 نمئىل | ”انامانسعلا هتكيشعا لجعل اديقفديرل 0 ةأءو* 4م 1ع كا 5 0 |

 0 00 عش مأ ا 1 قدم اخعالازو طعرال و نونعنامز ونعنءال وه نها ريثك ىرت لاا اذكهو

 0 ري رقفلاناكاعرفالاو اهيفامثدلا نم اظحىنوأ ناذ ةرخ آلا ىنغراتخا دقف قتلا نمو اناؤدرخ ًالازهواسلا 35 - ||

 - ادورطم(ارودمإانوقع ع ؟ زيت ا خدي( شع سماملاءزجلا ) (اهيلصي)ةرخ آلا ف(مايجلانلمج

 1 اة ااتالا أ "مو 3
 -_ِ نبتت و

 ءلاناع ف همها هيلع وصقل 6 يك اكدر 58 م © هقلعت لب ما مدقتو اهيلع | رح الاداران وزدنا هجر

 3 ا ]عقم 6. 1م 8 معا مو

 الو هانعام نعم لكتجيالالةدارالاو نشل معلا لجيش ا ديق دي رن نم ءاحنام اعد 3 5 00 1
 دن : هل زم 00 هر 22 0 0-0 مهللاو ةكلشملاب الات 1 امءلو 3 وعام عبج داو لك م ىعسل 0 ا وأ 9 9 3 6 و 01-3 2 ٠6

 | وهو) ةللاخلا لاعالا ٠ ند

 هدعو 3 ولسا

 هود كك ل لقوةروهثماق ةباطي ىد ىلاعت هلل كن 8 ريو او ءاكن امى رثو٠ضءلا |

 7 : ذوز زعيو 0 نو ر م نيقنانمل اة هب ل لبق 5و كلذ هنىل اع هللادارا نع 7

 ناك كئاواذ ( هدعإوو
 امومدم اهللصي مهح لات مث اهوحنو مئانغلا ىف مهتم ماما | مه لع نكيملو ا ما 1

 : 5 اهيعش اهل ىعسو ةرخ ًالادارا نمو © ىلاعت هللاةجرنم ادورطم ه5 ارو>دم | 11 9 : 1 0

 الع ىهناع 5 ايحالا وهن ص |اع ناينالا وهو ىلا نم 1 2 3 ا 1
 : او ا 0 ذاع 0

 ةكداص هو تاب ناعأ هلع هناي دكتالو همم رشال اهتس اناعا 45 نمؤموهو و صالخالاو ةينلا رابتعا ماللا 0 3
 ١

 # اروكشم مهيد لي ةتالتا طورشا نوءماجلا # كتئلواف وه ةدمعلا ٠ هناك اال ! 1 9
 ماعت هللا نم

 ريس رفلا نم دحاو لكم الك 8« ةعاطلا ىلع باوثلا هللا ركش ناذ هيلعاباثم هدنعال و يقمىأ | التو بيصمللعو
 2 53 م و . تاو |

 معا طع ا 032 0 د رعد

 ةئلاسلاددمةفن 1 لعجنو ىرخادعب ةسمءاطعلاب ه6 دعت قي هللا فاضملا نم لدب نيونتلاو
 ةداراارزكشم ىلا نوف

 فلكاعق ىسلاوةرخآآلا 0 دع قلعتم هاطعم نم 3 كنر ءاطع نمو الكن م ل دن 4 ءال وهوءالؤه 2 |

 ( الك) تباثلا ناعالاو

 نيش رفلا نم دحاو 42

 2 ةلجاعلا رادلاىنأ 45 ةلجاعلا ديرب ناكنم لغو زعدلوقا قل ناك ١ لاوح نم"

 5 308 'ا # ديرتنا © رتل طسبلا نم ىأ هي ءاشن اماهيف هلانلعع ف ايندلا

 ةلدلسعن ءاشن ىذلا ردقلاىأ ديرت نمل ءاشنامامف هلانلسعةينآلا ىنممىفليقو كال هاوأ

 رهاظهلمعب دارأن مذادهو هلدانر ,دقأش هل لد نأ سرت ناووهءاشي ىذلاال امدلا ف
5 1-30 

 ِِءع

 + آلا ىف ىأ 4 هلانلعج مث فهل ردقام الااهنم َُك ردالا هدار ٠ نمنا ناحو ا 8 واد دل |

 فاضملا نءضوءنرونتلاو

 هلوش بوصغم وهو هيلا

 الك ند لد( ءال ؤهدع (

 ءالؤهو ) ءالؤه ل. ع ) )ع )ع 8 1

0-6 6 
 اع

 ق عام ادورطمو ءأ ه6 ارو>دم اموم 1 ف اه اد دب 0 منهج 2 ا

 ةيزيات
 5 5 00 ع

 و ؤهوهو 5 اهلع 10 03 ا 56 اهل ن جس و ةر> الادأر نمو #0 ىلاعت ىهءاحم د نمو ةلحاعلادارانمىا
 ع

 2 .- ء 0 طئاربش ثالث ةيالا فلق الويقمىأ <
 روافع عسل اك كئاواذ ءاطع نم 0 كحال دارا

 دع قل نموهتزر(كرر ماك اي ىعسلاو رورغلارا 0 دنع قاع ميدو دمها, 575 ,نابهلمعب 6 رخ 6 ذأ را رك

 ( ةلجاعلا ديري ناك نه )
 دل ان كداب امال

 ثالثدعم نكيل نع حاصلا فاسلا ضع نعو تباثلا عملا ناعالاو كرتلاو لعفلا نه

 5 ف ل حو زعدل و 0-0 ”الامده التو يصد لع ودقداصة مو تيانن اع : اه عدمفملا مل

 ١ ر 0 م 00 ”الادبرب :نيوا# اناس نم منير در .الؤع 2 ا
 1 اذ هلانلع ( هيلع هللا

 ا ا اج مثلة ,ْخ 0 3 : 1 ) ديل نأ (ءاشنام) امندلا ىفةانيطعأ
 قع (ةرخ ل نمو) ةماع نس دنسعىف هي لاول 5 ريخ لك تاون نم ايصقم(اروحدمام ومدم)اهلخد

 ءءس ناككئل واف) هناعاب ن صادم ن م وه كلذ عم 8 ا قمرا اهلع ةنحلل لع ( 0 هيلع هلئأ ضرتفاام

 ) ةعاضلا لعأ ( ءالؤه ) قزرلاب 0 ( دءالك) نذؤملا لالبوف ةيآلاهذه تلزن الوبقم ةم ( اروكشم )

 0 (كنيرءاطع نم 5 0 نودع



 هيإ 707 جس 8 3

 هدبامو هلبقام كلذ ىلع لديو مهيلا هانشمب لوسر ناسا ىلع ةعاطااب 3 5
 ٌقارط نه 0 ىلع لد نايصعااىف درّعلاو ةعاطلان ع جورظاوه قسفلازاف

 مهشال هاف أر 25 هنرحأ كلوتك# اه.ف اوقسفف 3 هلوقل قدفااب , مهاب سعال يقو ةلباقملا

 معنا نم مهيلع بص ناب هل تدل وابل لل نم زاحم ىعالا نا ىلع ةءارقأاب مالا الامم

 هنرما مهلوقك ىودنم لوعفم هلنوكيالنا لمتحو ققسفلا ىلا مهب ىضفاو رمل
 لالخ ثيدتلا وهترثك لذ! اد د مارا ىقلأ تعا لاق ةنانرثك هانعم لقوىناصعف ١

 بوقمءارقددي رو بلطلا ىنممنمزاحعاضياوعوجاتنلاةريثكى أ ةرومأهةرهموةروبأمت ل
 مها د أ راما مضلابسعا نه الوقنمنوكين المح ووترعىبانعانساةياو روانمآ

 روحفلا ىلع ردقاو ةقاخحا ىلا عرسا مهنالو مهعبت, مهريغنال نيفرتملا صيصخت 3

 و 00 -.ه رايذ تركو اهلها كذاهاب ل لها 5 اريمدت اهان صدق 0 ىصاعلا ل

 دامك # حون دعب نه » هازيعوركلن ال 4 نور تلا م ف ان لطلاب اك

 هل هنأ ىلع ل كيدي لآ لفل ملفا مالا» هئنمدأ راا و اامهَدَح ان راو الاى سما

 مر لاعالاب مه أ 0 2 نيرسفملا رث كا كا 2و مه سحأ اذاك

 انس ىاثلا لوقلاو ا وةسفو سحاللا كلذ اوفلاخ موق لاو ريخخا ل عفو ةعاطلاو ناعالا

 ثيدخلاهنهو مهر 25 1 هللا مهمأو اورثك اذاموقلا ع لاش 0 انراكىأاهيفرتما

 او>ر 1 34 امو اوقفف قف شدعلا كاع اس وةيعتلا 11 رطبأ ىذلاوه فرتملاو لمقلاب 1

 نينمؤملامأنع 6 ق )بارطاوالهلا ر

 هللاالاهلا الل وشاعزف
 هم 2 .صأي قاحومدهل | جوجأبو 0 جوجأي مدرند م ماو را بنرتةادق نيرا

 امدلاولا صيدا 0 6 3 اريمدلا

 امل اكدللا لص ى | نك اع ءهللاىخر "شد تن بنز ر

 رثك اذ 2 لاق نوخحاصلا انفو كا هللالوسراب تاق | زتكلاق اهملنىلاو مارال

 اذا كدت اهف عش ن | كرت لق ةكلهف 0 و نال اا 3 و بر ,ءلل ل داو

 دعب نم #8 ةيذكملاىأ :# نورقلانم انكلعأ كو 98 ىلاعتهلوق * رثلاىأ ثياارثكا

 هللادبعلاةشيرق رافككلذب هللا فو ةيلادخا مالا نم نم مهد ريغو دوو داعرهو 5
 / سو هنلع هللا ىلص هللالو_سر ناكف ةنس ةثامو نورمثع نرقلا ىوأىأ نبا

 نب دج نع ىورو ةنسةئام نرقلا ليقو هرخآ ىف ةيواعم نب دزيو نر لوأف
 | نا نقناكملا رمي نب هللادعن ءاقلأا

 هكا هأ تعا ى داك اكرام مساقلا نب دوه لاق انر 5 مدل ءاا ا هه شد عمدس 8

 هس از لع هدب طو ملسو هيلع هللا ىلص ىب

 تونذدن كتر 5و ف نوسبرأ ليقو ةنس نونامت نوعا ليتو تامة

 ”ىش هيلع نعال تايرملا عيمجءار تامولءملا عيمجم ملاع هنا ىنمي * اريصب اريبخ هدابع
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 ' كام“ انوأ م4 .صاعم روهظبو ًاهاولحن ةشاس 1 باذعلا لك قع 4 لوقلا اهللع نك ف

 1 0 اهرهاوظو اهنطاوب كر 01 دايخ اعوذ يكد ل دوك

 | سالانم ءسيلانسأ كلانا اذهىلعذ لسنلاو جاتنلا ةريثكى أ ةرومأم ةر ه٠ لاملاريخ

 أ اهانسمدف 0 ءلااماع بحوىأ 4 لوقلا الع سف  ةعاطلا نم هب هللا ممأاع

 اوقسفف) جاحزلاو ورع
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 2 - .٠

 وأ ةلاحل  موقاىه ىتالىدبم نآرقلا اذهنا ف ريصالا طسب اكاطاسب لءقو دابآلا

 رشب و 2 قرط تالا موق ىهىاا 3 هش رطلا ٌّ

 ل أ لكاس ىنب ىنفأ دقو لباب ىلا فرصنا مث لثقلا مهنع عفر ةرا | 1

 ىتلا ريخالا ةمقولا |

 )اي كلما لقتناو ةيار كلذ كعل مهل مقت ف

 ريغ لع 20 نندشلا تبدا 007 3 تناكواو 0 5 رسا ىت اي ايان ٠ 'أ ا

 سوطاط م هلع هللا طاسو كتازحإلا ناو اوادب ناك ةمعل ق اوناكو كلملا 4

 "ةضانرلاو ل مهنع هللا عزنو اهنع مءحْرْطَو مهدالب بر ىورلا سونا.دسأ سا |

 تدب قبو هي زجلاو راغصلا مهيلعوالا ةعاو اوشلاق) ةيكشلاو ةلذلا مهيلع تب ٍ
 00 ليقو هسمأب نولسملا هرمعف باطلا نب رع ةفالخ ىلا ابارخ سدقملا |

 ىوه كلملا ناو هسلع ديو هم ركب ناك لّميارسا ىف ىنب كلم نا مالسلا هيلع ّ م
 غابف اهحاكن نع هاهنف اهحنوزت يح لأشف دحأ ةما سابع نءا لاقو داع َّك

 اقاقر ابا ايام اهتسيلاذ هءارش ىلع كلما

 5 وه ناذ هيقست كارا ساو كلما ىلا ايباسو أو: لل ليسنلاو اهتيبطو ارج
 0 ضال تلّأس تلاسام اهاطعا' اذا هتلأسام اهطعي ىت> هيلع تا اهسفن ن 0

 كلاسأام ىطنت_ دس لقا تاذ اهدوار الف تامقف تسلل هنو نآو ! رك
 م كرخنوا ناقف تاكل اذ ىف انك نب ىيلأست اف لاق

 2 نيد تل يح لع تدك اهم كلذ

 ينجم :سأر:تلاق

 لاو هندي نيب عضو يعاب ىناف ثدب هيلع تأ الف اذه يع دين( تااق اذه أ

 ىلإ مدلا قرف هيلع ىقلاف بارتب عاف ىلغي همداذا عبصأ الف كلل دال لوقب م 2 أ
 ةرب كلذ قوهو ةمدملا روس غلب ىح لغي رع بارتلا هيلع قليو للغ 0 2«

 :ركس ىتح اهلأ نيعيس لتقو سدقملا تدب برخف لباب كلم مهيلع هللاطاسو لثبلا

 دعب ليئارسا ناي ع © مجرب ا كبر ىسع 9 ل_حونع هلوق #* همد
 أ ه اندع ل ةيصحملا ىلا 0 #« مدع ا 83 ا ةلودلا دريف مكنم هماقثلا

 م-هف مهلع سو هيلع هللا ىلص اد هللا ثدبف اوداعف ا لاق 1 1

 5 5 لا 3 هش رطاا ىلا أ 0 موفأى مه قلل ىدبم 5 ةا ادهن | لاتلرت#

 كك لا ندب 3 ري 26 هللاالا هلا النأ 0 هه ةولدعأ 4 هلا ةيلكلا ىلال قو

 ةزلم ندع 0 ون« متدعنا وإلا م 1 3 ح 95 مكبر

 | تناكف نبت ضرالاف ندسفتل هلوقىف كيا رسا دب هلالزنأ

 ١ نيتمتولا مافعأ تناكو هدونحو 0 ْح 0 هدونئحو رنة: ىلوالا ةعقول 0 ا

 1ك

 | نس أ 6 اررصح نال ذاكلل منهج انلعجو 9 نورغاص مهو دينع ةيزجلا نوال

 | سش رثش و طش ىذلاريصلان ل | فو سد رك ساغ وه ىذلا رصخلا نما د

 (مجرب 3 مير ىدع (

 ةيون مب كن ةماثلاةرمادعب

 ىمصاعملا نعمترحزءاوىر هل

 ة هرج ( متدع ناو) ا

 دقو مكشوقع ىلا (اندع)

 ةمقثلا مهملع هللا داعاف اوداع

 برعضوةرسئاك الا طءاست

 سابع نبا نعو هلع ةوانالا

 ميلعطاس امنع هللاىذر
 ةمايقلا مون ىلا نونمؤملا

 نيرفاكلل مهج انلعجو)
 نيل لاق اس (اريصح

 اذه نا ) ريصحو رصحم

 (موقأىهئتالىد نآرقلا

 تالاحلا موقأ ىه ىتلاةلاعلل

 هللاددحوت ىهو اهدساو

 لمعلاو هل_سرب ناعالاو

 ةَشرطالوأ ةلمللوأ هتعاطب

 رس و (

 مكبر لعل ) مكي رىسع (

 كلذدعب ) مكجري نأ ١

 داسفلاىلا( متدعناو )
 اقر تادنلا لا (اندع)
 ندع ناسحالا ىلا متدعن ا

 مثهجانلءج و ) ةجرلاهلا

 انو# (اريصح نب رفاكلل

 نآرقاااذهنا )اسحمو

 (موقأ ىه ىتال) لد( ىد,+
 الاهلاالن ا ةدامشثبوصا

5 8 3 

 رشببو ) نيبأ لاقيو هللا



5 

 0 هي 0 1 « رثع سماخلاءزلا ) 0
 5 وتلا كم ءابالا كلذ ند ءاقسففيلا هللا دعب اكلم ناكو 0 لحرلا كلذ ءانآق

 0 كلا 06 كلذدعب تا ارم ا ىلا 0 طبق مث

 مهلا ثعب نه رخآ ناكقح نوأتقي اسرفو نوبدكي | اهل رفق لسرلا مه ف ثعبلو 0

 لتقل بقو تامايركزفداودلا 000 تو مدا سلا مهيلع ىسيعو ىحنو يركز ماب نم
 ماعهللاثعب كلذ اولعفالف يحي اولتقو مهرهظ نيب نم هتلادعف رف هولتقيل ىسعاودصقو

 ءأثلا مهيلع لخد ىتح لباب لهاب مهلا راسف شودرخ هلاقب لباب كولم نم اكلم
 الاف لتقلا تحاص ناذاز روس هللاقت هدوتح ,”احؤرن# اسأرسعأ مهيلع رهظ الف

 لكلا ضدقلا كي لفأ ىلع ترفظ انأ نأ ى هلي تفلح تنك دق" قا

 9 ىتح مهلتقي 0 داق هلكآ اذحألا دحأال نأنالا ىركسع طسوق ل 1
 رع اوناك ىتلا ةعقبلاىف ماقف سدقملا تي لخد ناذاز روب نا مث مهنه كلذ

 إب مدلا اذه 0 لمارفأ ىاي لاقف هنع مهلأ ف ىلفيامذ اهنف دحوف مهابرق اهنف

 ةروادقلو ىل غب كلذلف انم لش يف هانبرق انل نايرق مد اذه اول /اةف 1

 015 لواك ناك ول اولاقف قنوت ا لاقف اذهالا انم لبقتف ةنس ةئاعامن م نابرقلا

 عذف انم لبق مل كلذلف ىجولاو ةوبنلاو كاملا انم عطقتنا دق نكلوانم لقتل

 7 مدلا ًادهي لف مهسؤر نماحور نيعيسو ةئامعيس مدلا كلذ ىلع مهنهناذاز زروس

 مج اوزأو يش نم فالآ ةعبشل سحاق 55 رفمدلا ىلع مهحدف ,مالع نم مالغ ةنامعيسي

 لشارسا ىباي مهل لاق ًادبمال مدلا نا ناذاز روس ىأر الف اد إف مدلا ىلع مهكذف

 متتشام نولعفت ضرالا مسالا كارا ىل اع 0 قوق ةدصأ 138

 اتوا 0000 او ركذن 0 ان مكنم 0 نأ لبت

 0 50 ل لتس 0 رخ شيج نه 0 7 0 2

 كرر نذاب ًادهاذ مهنم لتقنمو كلجأ نم م كموق ايمان كنرو ىبر !ع دق ايركز

 هع ناذاز روس عفرو ىلاعتهتلا نذاب ميلا ًادهف هتلتقالا ادحأ كموقنم قبأال نأ لبق

 ىنبل لاقو هريغ قرال.دلا تقأو 0 00 اع تما لاقو لتقلا

 ىتاو هركسع طسو عّوامد ليست للا 226 لكأ نأ ىمعأ أ شودرخ نا 00
 مهلاومأب مهرحأو اقدنخ ورد مه أ هب تسعأام لعفا هلاو اق.هصعأ ن راعيطتسأال

 انو كسلا مدلا لاس ىتح احذف مْثغااو رقبلاو لبالاو ريح اهو لاغيلاو ليلا نم

 0اس ودرخ نظي مف ىثاوملانم لتقام ىلع اوحرطف كلذ لس اوك نونا لكلا

 نأ ناد روح ىلا 0 مدلا غلب الف لارا ىلا ووم دنا أف نأ

 < 5 قنا 3



1 3 1- 1 1 

 ماقأ رصختخ ن6 كد اهكأو رسدنتخ ىفعلإ ديدش 0 انلادام 2-0 مكياع 0 ىلا 1

 لايتاد امدفىأر ىذلاءاسناذ هباصأ ايش ىأرذا ةيمي|يُوَر ىأر مش 0 دبا
 ابان ريخأ اولاةفارمع مهل 1 ءايدبأ اللا ىرارذنم اوناكو ل ل ءاشيمو ابرازعو انا

 اودرخت مكفاتك | نعءزن الاهليو انوا ىنورب مل نئلواهرك ذأام لاقت اء! نا كرب
 ع

 الاثع" تيار اولاقف هؤاحق هلع مهلأس ىذلاب هي ل ا هللاوعدف هدنع

 بهذ نم هردصو ةضفن م هنطيو ساحب نم ءادكقو ءاتكرو راع راع نم نم هاثاسو ءأن

 هر مددت لسرأ ك.ِعأدقودبلار راك نر ار ويسف| ولا مكدص,لاك در بح نإ م هقنعو 4 هسأ ؛

 كولملا تحل أ كن ايل اولاق اهلبوألا و مقدص لاق | كسلا ىلا ىهفهتقدف ع ل

 هقوف مث فعضأ راف ل1 1 والم ردح نك مهضعإ راكم نيل ناك

 ندحلا بهذلاو لدتا كلذنم ا ةضقلأ ساحأ| قوف 6 هزم دشأ :

 ع .٠ ع ِِع 0-3 5 2

 هللالسرا ميرا ةرحصلاو هل. ةامت نئعاودش وهف ككلمديدملا مث لضفاوت خفلأ

 اولاق لباب لهأ ن امن هيلا مالا ريصي 0 ضال . هن

 انركن أد قاناذ تلمفف ء ها ا هيلا 0 لا ا

 كاله دا لادا رام ١ نان ولاتأد م مغر صبت ل ال
 ىذلاس نا وتيرش ىلا تالا اذه ميأدأل ارسا ىن نمذس فن1 لاقت
 اودعتواولت طظف ءامبنأ الاىرارذ نما وناكمله أ ءالؤهو وهللا تدب نازل تالا

 هزعيو مههر 85 ءجاكق ئالخلاب روض رالاو تاومسل ابرممز ناك و
07 

 ا

 ىبب كلذ لن 0 00 طاس 5 ال عفا

 ىلاعجرالف لباسا وناك نس هرب زعناكو تقرتحادقةأروتلا تنال 2
 د اد رهءاحذا رك 7 عج ردو 2 هليل كس ل ال



 عيا 2٠١ 1م م

 3 0 ةلامتادعب هنوف هو 1 هءلعأو ةلالضاادب هىئىدهأ دعنا دجأو

 راب هنعاؤأو 0 36 جأو ل ل هلد ل و ةلعقلادعب اك او 8 ركتلاذع

 انا.تح 0 0 نكعحاو ةقرف هم ماو .ةتنشم 01 ةفاتع نبولق

0 

 امامق نوادي ىل اص الخاو ىااعاومل اد.وحوب 0 :,ع نورمايو فورعملاب رم

 مهرايدزم نو-_حردلو اتوحزو افوذص ىلدسىف نولتاشو 1 -وامكرو ادوعقو

 ةحدملاولدلهلاو ديسمتلا وحيستلاودمحوتلاو ريبكتلا مهمهلأ ىتاضرم ءاغتبا مهلاوعأو

 زو-دةبونوالم بوز وربك مهاوثهو ىاقتدو رهءجاضدو سلا عو ,هريس» ىف لديجحتلاو
 فاصنالا ىلءبايثااىلذودةهبو فاراعالاو ءوجولاىل نورهطي فارشالا سر ىلع

 ا 0 هقوأ لضف ناد رابلاب ثو.ال !.الابن رامهر مهرودص مهلجان أو رهؤامد 0 ابرق 0

 ةرمهش هتيقلف منه برهفدواتقيل هلعاودع هتلاقم نم ءايعش غرفاط مظعلا لضفلا هذان

 راشنا او ضوفاهابا مهاراف هنو نم ٌةبدم دخاؤ ناط.ثاا هكردافابف ل دف هلت قافناف

 كلذدعب لما رسا ىيىلعهللا فاه اواهط وىفهو.طقواهوءطق ىتحاهورشنفاهطسوىف
 انوره طب-نم ناكو اب ايقلح ننءامرا مهاثعبو ص و.أنبةشان هللاقب مهنم الحر

 ءاضمس ةورفىلءعساحهنالر منا ىع# ءامهرا داو رمضان اهنأ قمءانءاركذونارعناا

 تطعم هدشربو هددسل كالا كلذولا ءايدرا هللاثعتف ءاربض> زنمىهو اهنعماقت

 تثانا ءامهراىلا هللاىحواذمراخلا اولحتساو ىداعملا اويكرو لمارساىنيىف ثادحالا
 : ”ترالاقت ا دح اي رءو ى#أ ,هركذ ودب كعآ ام ماع ص صقاف لس ارسا ىتب نم كموق

 نأ م0مو أ ىلا كا انا لود ىنءامس لنا زحاعىب ون ملنا فيعضىنا براي

 اوك عمىبا|تنش كا ا مات يدب ةتسلالاو ب ا نشا ردصت: اهلكر ومالا

 ةيطخ تقولاىف لد وزع هللادمهلاف لوّشام رديملو مهفءايمرأ ماقف بم ىش كيلا لصي
 قاو لح وزع هللا نع اهرخآ ىف لاو ة.صملا باع و ةعاطلا با 0 مها نيب ةغبلب

 ةيبهلادسلا امساق ار 0 00 "الو ملح ار مذ ريانة نتف مها نضيف ل نزع تفاح

 | تلكم ىانامر راىلا هللا وام املا للا داوس ل كه ددع هعيش ةجرلا ةريدصاو# ع 1

 ل ةئاعس ىف 6-0 < هللا ل 0 لعأن م ثفايو ثفاس 0 ى

 /برخو مهانفأ ىتح ليئارساى تب لتقومأشلا ”ىطوو هد ونحت نال حل لخدوةيار
 أولءفف سدقملا تيب ىف هفد مابا 0 العن 0 :حسمأو و سدقملاّْس

 . ريغص 0 >1 مهلك ئددقللا تيب نادلب فنه اوعمجنأ مهسع امشءولم ىتح كلذ

 سعت نادازأوةدنج مانغتج 017 خب راعي رهام مراتشاف لما تا .نمريبكو

 ن ذلا ناببصلاءالؤداننيب مسقا واهلك ان انغ كل كلملااهيأدعدا ل 3 ولملاهلتلاق مف مه

 كاملعة بر أمنع لجر لك باسافعماو ناكني دا ولملا نيب ,يعسقف لوا رسا نت نم ممترتخا
 ِح مذو مهلتق اًملثو مهايس اثلث ومشلاب .هرقااثلث قرف ك كرالث ا ىّند قب نم قرثو

 أ !والاةمقول )| دع تاق ليال مهمدقأ تح افا نيميلا ناسصلابو سدقملا تدب ثاناب

 بعو ءاحاذاف ىلاعتو هناحمس هلوق كلذف مهمللخب ل ا ىنبب لحو نع هللا لزأ ىلا

 7 انعالوأ )



 (لتارساىةروس) مي 1١ زذ-
 نارعال اناومابارةسعلوأ تناك اير يصترىتح اهسارغ قرحو اهيف ضرقو اهرإ

 ميلقلا ناو ىاتك رهلا ناو قعر رش ردغقلاو قرد رادسكا مهل لق ىلاعت هللالاق اف

 تيضقدق ىناو ةئيباا مهلاعأ كارتلا علطأ ات ورا ناو مهسار ااا

 سيلو مندااو رقبلا عذب ىلا نوبرقتب مهل هتبرض لثم هناو "تش الع هءاضق مساع

 ىتلاسفنالا عذزع فكلاو ىوقتلاب ىلا اونرقتب نأ نوعدبو هلك آالو محلا ىنلاط

 دحاسم تودبلا ىلزوديش 0 تالامزيم محامو اج امم ةيوضع ميدو ا 0

 دحاسملا ىل نوقوزبو اموسنديو مه هداسدأو ممولق نوسحمنو اهفاوجا نورهطيو
 توببلا دست 7 ةحام ىأف 1 شو 00 مهلوقع نوبرحو 30

 00 صتو اش . تاص روذ ف الد ف عقرب م اف انعك نا اف مسار ذال

 باجمسيال تاك لك بات ئنلاءاوع لع انكبو مالا نيزنح لمع انوعدو انتقدص كر 3

 ا ْ 300 اكد | دانا ىعلع ىذا 1 ا هلال 1

 هما لل
 اغا نولوش وش نكن اك ناطر ةمالع مه ناو 1 00 لوق معلا

 كا 20 6 8-1 5 ا 0 وق 0 0 8 قلاش معلب و داكار

 5 تقلخ موب تيضقدقىلاو اوءلطا نيطاشلا م 7 ىجوناع بيغلالع 0

 ناث عقاودنا ديال الجو ءالجأ هنود تاغحو ىسفنّل 8 هئئحو هج ا ءاضق ا و

 اوناكناو 158 نامز ىأى وأ هذفنأى م كورا * بيغلاإ-عن ءنم نولحمني ايف اوقدص
! 4 : , 
 هرهظمىناذ تيضمأ ا.ىتلا ةردقلاهذه لثع | ا نؤاشياع اون 0 ىلع نورددفلا

 اوفاؤيف نؤاشيام اوفاويْنا لع نؤتردق اوناكناو نوكرشملا هركولؤهك نذل

 تقاخ مو. تيضقد#ىناو نيقداص اوناكذا ءاضقلا كلذ ا..ربدأ ىلا ةمكحلا هده

 ءالذالا ىف .زثلاو ءايبلا» كلا لجأ 0 ءارحالا ىف ىف ةوبنا الا لجأت ا ضرالاو .

 قا 2 3” و ظف سياونيااضن ءالثال و 00 0 لاس

 لءجأ ميرك قلخ لكهلبهأو ليج لكب هددسأ انغلل لاوقالو صسفلاب نزتمالو
 هتعببط ءافولاو قدصلاو هلوقعمةمك-حلاو هريمذ ىوقتلاو هراعشربلاو هسان ةنيكسلا
 هتلم مالسالاو هماما ىدهلاو هتعبرش قحلاو هتريس لدءااو هقا فورعملاو وغعلاو



 ريا ا ل ( رشعسماخلاءزجلا )
 / ريخ ىنات ادق 0 لاف نولفاغ متنأو نو هنوقو هلوحم كلتش ملأ كب

 2 ادش سم عط 9 ف ىداب نم جرخأنأ لبق ام مكجرب ىلاهتج روما ابا هرصنو

 1 رهتلدجلا 5 ةقبدص كللا لاف مكتونغام تلقعوأ تءمسولو ىلقع ةلقالا ةوهشااىف

 هنكلو هيلع كتءاركل كءءنمو كمتع ملا ناو ءاشاع مانافك ىذلا نيملاعلا

 نم اوربلو ةرخآلاىف اباذعو ايندلاف ةوقش اودادزتل كمهنمو كاقأ امنا

 كم 0000 واتا تادالوأو مدن نم اورذتتف م كبار ل هف نم تان ار
7 

 11 لمارسا ب كاد نام تاتقول دا رو 8 نم هللا ىل اع 206 عم وم عدو

 سدقملا تيب لو>- اموب نيعبس مب. فاطو لمفف مماوجلا ماقرف قلع نإ سرح

 كلملل بيرام لاقف مهمه لجر لكل ريمش نم نيزيخم مون لكف مهقزرب ناكوءايلياو:

 ءانعسش ىلا هتلاىحواف نجعسلا ىلا مهبسحاق انب لعش امو هيف نخل امم ريخ لتقلا ةقدص

 ّ ركلو مهءارونم اورذني 3 نمو تيزاعسل سرب لضاربا : كلل لقذ) كلا

 ,قح دعم نمو بي راوتس حج رخو لعفف كامل ءايعش كلذغلبف مهدالب اوغابس ىتح 1

 هكامايهتر سو هناهكهإلاقق هدونح هللا لعف فيك هربا سانلا عج مدقال ىلإاب اوهدق

 ١ ةمأ ىهو انعطت ف مهسن ىلاهللا حواو مهيب ربخو ممر ربخ كيلع سقتن انكدق لباب
 ىلاعت هللا مهافك مث لمارسا ىل اقلوذ بيراوعس سا ناكو مهي ره دحأ اهعطتسال

 0 ا اطاسااشل بيراج نا مث ةريعو ةركذ كلذ

 هللا ضيق مث َ هك عبس ثبلف هئاضش ىضقو هلمعا لمعف هما نبا رصات# 5-7

 مهضعب لتق ىتح كلا اوسفانتو لما رسا ىئبصعأ يرق ةقادضص لدارسا با كلم
 ىتح كموق ىف ىق ءاعشل هللالاق كلذ اولعف انث هنم نوابقتال مهعم مهب هاجم

 "ىصنا ضراايو ىبسا ءامساب لاقف ىحولاب ذئاسل هللا قلطأ 0 الف كناسل ىلع وأ

 . مهصخو هسفنل مهافطصاو هتمعتب مهاب ر ١ ىذلا ليمارسا' ىبنأك ضم ناديرب هلااف
 جو اهتدراش ىو اف اها ىعارال ىتلا ةءئاضلا ملءااك مهو هدابع ىلع مهلضفو 3

 ١١ كلذ لمف الف ايمن ظقحو اهلوزهم نمسأو اهضيرم ىوادو اهريسكر بجو الا

 8 رخآديلا ربجم ميم ,لفع اهنم قرب مل ىتح اضعب اهضعب لتقف اهشابك كاتو تارت

 ١ هنطو ركذ امم ريعبلانا نيا مهءاج ىتأ نوردنال نيذلاةئطاخلا ةمالا هذ-هل ليوف

 " جرااركذ امم روثلاناو هعجاريف هيلع عيشي ىذلاىرآلا ركذ امم راخلا ناو هلاتنيف

 ولوأ مهو ريخلا مهءاج ثيح نم نوركشال موقلا ءالؤه ناو هباتنيف هيف نعم ىذلا
 نورتفك لق ءوءم-الف الثم مها براض ىناو ريجالو رق اوسيل لوقءلاو باباالا

 هرامتلاب الع لبقا ىوق : يح نكن ناكوا مف نا نعال انا ا تناك ضرأ َق

 ايفديشو !رادح طاحاف ميكح وهو عين لاقنوأ قوق وهو ةازأ تروح ان هركو

 /بانعالاو للاو نامرلاو نوتب 0

 ا اننا اظفح ةمه دىأر اذ انث هظفحم-|و كلذ ىلوو اهلك راغلا كلر

 اها اق كصواار اذ ظبنأو ارث

 . .نفديو اهرصقو اهرادح مده. ن نأ ىرنف هذه ضرالا تسّدب اولاقف ابورخ اهعلط ءاح

 0( اهرب )



 3 ليرساى ةروس :

 ل5 لق سودرخ لتقف واذ ردود فا كن رطل كرات ليابشلم معاز ف ىرشل
 انملبش مل نايرقمد اولاقفدتع مهلأسف لغيامذ هيفدجوف مهنيبارت عدم شدجلا بحاص
 00 0 را لاقمث مدلا ًادهيإف مهنمانول ولا هيلع لتقف نر لاقف |[
 1 ءدق لاقمث كم ركبر مقتباذه لاللاقف مالسلا هيلع يه مددنا اولاقف ادحا |[

 ع

 | ديف ,هنم 0 3 05 ًادهاذ كلج نم كموق باصاأم كرو

 ءامعش ءادق 00 َّق تناك ةحترو نم نشا ثكلملاو سدقملا تدب لوح 0س ىَح - 2 ||

 هدوتحو هب كب .لزتدق لان كلك فراخ نأ لساوسانج كلما لقر هلا 0

 , هللاىاب لاقو كالملا ىلع كلذ ريكف مو اوةرفو ساللا ساهدقو ةيار فلا هكا 1

 هدونجو بي راوخسإو اني هللا لع تركو هنايريجمف 3 اذ نحو هَ نم كانأ له |[

 ا 00 ءاندتب ىلإ ا كلذ ىلع مهافبث كلذ ىف ىحو ىتنأي مل ءايعش لاقف

 هتب لهأ نم ءاش نه هكلم ىلع فاطسي و هدو ىعون نأ ةزق لذ 6

 30 0 ىلا حواف كبرنا لاقو لمسارشا ىلع ءادش فان

 ةقدصل ءايمش كلذ لاق الق تره كناف كتي لهأ نم ككلم ىلع تئشنم تادعستو

 صاخم بلقب ىلامتهللا ىلا عرضتيو كس وهو لاقف اعدو ىلصف ةابقلا ىلع لبقأ كمل
 نماي فؤراي محراب ندراب سدقتم اب سودقاب ةهلآلا هلاو بابرالا بر مهللا

 كلذ كا ضو ندحو لمؤو لمعي ىركذا معا هك

 اهلاص ادرع ناكو هلدهتلا باههساف كل ىينالعو ىرس نم هب رعأ تنأو كنم ناك هلك |!

 1 ةلحلار 17 - 06 دق هير نا ةقدص ريد ن ْن اما ىلا هللا 1

 هنع بهذ كلذ هللاق ننإف هريخاو ءايعش ءاناق تت راو هو داع نم ا 7 هةنس ةرثثع | ١

 تعحو تدوم كل ىانأهلاو ىهلا لاقو هلل ادد 5 رو نز هك هذع عطقناو عجولا

 ءاطب زعلو ءانسملا نم كلملا عزتتو ءاشن نم كاملا ىطوت ضنلا كن تي تل ا
 ان

 ع

 تنأو نطابلاو رهاظلاو رخ الا نب ١١ تنائدايعلاو بيشلا لا هن 1
- 2 0 َ 7 1 
 ع د ىترصت ثجحرو ىلوعد تح عدلا ثنا نيرطضم لا ةوعد رسما و ع

 نينتلا ءاع هنئأيف هديبع م اديع سرق ةقيدص كمال نق نأ ءايمش ىلا هللا وأ هسأر

 كنر رز ل ءامسشا تكلا ١لاَق و ىنشف كلذ لمفنأ ردقو ومعصيق ىشدف هّدحرق ىلع هلت 0

 كودع كترفكدق ىنأ هللق ءايعشل هللا لاق اذه انودعب 2 وه افعل انك انل ككل
 0 0 0 : ا

 مهلا هيانكا نه رش هس و تيراع»الا مهأاكى بوم نووص وش ماو موسم كتي او

 5 ع 5 2 6 .

 هللا نأ لمارسأ ى كلماب كحل دا تاب 0 سارع معا سس خراص ءاش اودع 4 رسول

 بي راب سعلاو كلما كرش 20 هكر واب 0 ناف ح رخاذ كودع كافكدق

 نم 0 ةسجل ةعمو ٌءْزا مه تلطلا هكا داذ هءلطق كالملا كدب 0 قوما ه دحوب 7 1

 هللا ددحا_سر 5 مهأرا ف كلما 3 اونأ مث مماوألا ف 0 ,يلمعف رت 000 دناتف

| 
 ا اخو لب ِتيأر فك ببر ,اوهسل لق 2 رس 1 نس يندر[ - نيحن ىلاعت

 7 0-5 ته تتتبتبيتججُجُجؤجُتَُا



 مك يت

 :كاوهو متن اب( اريغن 37 راك أك 0 ملا اوءايك ل و)تو ماجد وأد لكو هت ولاط كلع ةلودلا مكان دعأ لوو مهلا

 اوالوعك ىلع ىنع م مالا لق (اهلف ةكاقأا نإ وك المتساحأ مد ,ا ) هموقن 2م لل عم رقثين# وهو رفن عج

 : مه 00 4-3 31 0 ناآلا 6 رمثع ن كاكا زحلا 8 1 اع ل

 ب دمت برص ع دج وح

 ع
 اخ

 هوس ست ع 5 اسداكا كيس 1 5 رع
 0-0 تل ١ 3 >< ل

 ا ”"لحرلاعم رفحا 0 4 هيف ار رخ) 1 هلا را ْن 55 0 3 3

 | 0 5 َُك 0 21 | تاهدألا موك 0 مهفر قل عرج لق ردع وك نم

 اد مكسحأ مس 0 كهف نم ةامالاب
 1 ١ اذؤ وه اجا ود زا ماللاب رك ذاعاو اه اعا لق ناف سي اهلو 2 |ناو م اهيا هباون ن ,ال 7 ص .

 ا 0 0 مكن مقنلا مرا
 ّ ها. ىأ < مكهوحو | ٌروسيل © ةرخاألا ةرملا ةبوقللا دعو # هةر تالا دعوءاح 8 2
 7 2 3 محم هللأ ل 7 رىلع نع ر غل ربعىلا

 . 0 2 كلب 306 وءفلعال ءا ءرا 1 قدا 5106 ادا اا ةيد ااه ول وول ىارهرداو ا 1 0 0
| - 

 1 03 5, يلوح ىلا تربص ل كيوت

 - ,ح و سماع نا : ”ةهدضءو هلاو ١ ثعدلل 0 كلاوديو 1ع ءاوبسلا ِء
 اذان )اه دا - كا

 كد

 ونلاو ءالا نودااب نءودنل ا 0 وو كا ا 2
 ىير

 قاءوسأ وةلعأملاو 4 22 انو

 # روما اول دياو © م هدأ 5 : ىق مالااوا دا باود هناىلع 4 كمي رآلا 0 دل عش

 + ِي اولعام 3 اوك ّك اوريتاو عج لوا هول اك ف مها هد وه فوود قلعتم

 اا : ِ :كدإل هما دح» 000
 ا ةلص سر فلا, «ءلع ةللاظاس نا كذو 6 اريد هه رهواع ةدم وأدم اع اول ولوَدساَو 0 هوءاعام

 ل

 أ 4 0 . ع 5 - 05 ما. هر . .٠
 لاو ,ءابءاندعأو 0 جالا نع م22 مكب وبد نمد نب _.تكتح لع اع نذلا ىلع

 3 2 مطل 3 ل :
 3 2 تدي 7 1 3 0 4 تح تحوشن ا 0 سدح أنا قهاددعرثك أ مى. 0# ارهد 5 11 0

 ابو

 ف اذان + اا ملدق ىعل ب اهلف 1 انا 00 اماما ءاز>و اهماواهل 00 او م هوحو تدميس

 اربع لت#: مدصق وهو 5 قام ةرخآلا ةراا يدع ف ةرخ ًالادتعو و

 534 لاو و نع هلا ريوعلا | سّوُفلا سلع هللا طاسق مالسلاامهملع يّ 2 ءانكز اوللوو هلا هعئرو مهم هللادصل

 ' ىئرقو و - ىنعي © مكعوجوا ٌؤوسبل © ىلاءتهلوةوهو مهولتقو م1 ار
 ) و ثعنللو | دع والو

 ع

 : ااا سدقألا تن ىنعي دوما اولخدياو ركهو>و هلل ماع هأ ىا نونلاب ( روهسملا ولخدءاو) ىلع

 00 3 اريد اولعام او ريتباو ف لوآلا م مد دا | تود هو ف عل 4«ةللوأ | واذد يك 2 هرلخءاك) سدقملا حدب

 ها كين + دالبنم هيلع اوباغام اوكلرياو | اواعام اوربتياو ةرم لوأ
 . را م 2 _ 1 5
 --.4 تا اللا هده ةصدلا 1 هس ح لوعغم اولعام ) اريش
 01 ا 2 8 0 ص : 2 هلهمل ى 0 6 اكتمل أ اردت

 كلذ ىق هللاناكو بوذلاو ثاد_>الا مف لد 0 تناك وقعا ناد لاق تال :
 ]1 ه لا ةياعا

 : ووتساو هويلع ىث
 م 5 ىكدن راك موسم اكلم ن 8 مءوذ بحس مهم ل 0 5 اه لوا ناكو معلا ل روم از واوخم

 ||[ مملعل رعي ر«دالو ءد_ثرو هدد_ىدأ اس ةود ثءعب كلملا 3 لكلام ذأ هللا ناكو م هبه

 1 ءامعش ةعم هلل تعب ةهادص كالماثع امق ىلا ماكحالاو لا عابساب نوص و 5 اا اناث 52- ب : ٠ 0 ١ ا | هل اف 07 - (نينوناومأب؟ اي ددهأو)

 - 3 8 انوه ري ةنودطع
 ودلع هللا ىلص دعو ىسدعب رشب ىذلاوه راد يحلو را 1 لق كلذ نح ف 1 53 ا

 1 .٠ 0 ع 1 0 00
 كلذ كاف ريعيلا تح اض ةهدلعب نمو ا اا ر كم اب ن اللأ ماش د١ عئيرشا لاَعو

3 
 | ةادحالا تيظعكلم ىضقنا اق انامز سدقملات بو لمتارساىت ةقدص ىنعي كلملا

 ااا اف ةءاراملا ةقوس معو لأنا كلم بيراك تلا ثق ءامش همم ناكو ريق 00
 .: , 0 تأ 8

 00| قل ) لاحرلا ةرثكو روردلاو معتلاف اوناكف كلذتب ل (اهلف) للا تكرشأ( نأ ناو )ةنجلا كلذ
 دءلارخاو نيداسفلارخآ (ةرخ او ان نسوطت لم طاسينا لبقدنس نن رشعو ني امودعا|ىلءةيلغااوددعلاو

 2 واخ داك) سقما تيب (دحسملااولخديلو) ىورلا سس توناف_سأ 35 ,ءسواطآ ىعي ىبسلا قلك 21( مكهوحو)او مقل( ل

 ك- اس د رحم ( اربد ١ ةيلع اقر ,مظام (ةناعان)او كنور : لوز دا اورص جم ( ةيهلو



 قال نو تا هتلاةعاط, 1-5 (اريك اولع قامو )ءالسلاةءلع نبع لكدصتو الاس 0
 (امهال وأدع وءاجحاذاف) نيوطصملا ىلعأ لمارساىةروس ) نيدسفملا«# 1١١ زهؤ ةباغ وزظلا ويىثبلاهءدارملا دضدال

 امهالوأ باقع 0ع

 مكيلعانطلس ( ع ةءادتمب )

 (ديدش سأي ىل وأنا ادابع)

 ىعبا لاتقلا ءانظخأ

 | ميقا ىرخ توتا ءاضقل اءارحا ىلعانيضقو أ ًاقوذحممسق باوج 6 ضرالا ف ندسفتا ١ 3 ا

 ١ ايركز لتق امهتيناثو ءايعشلتقو ةاروتلا ماكحاةفلاخم امهالوانيتداسفا ه# نيت ف 0

 | ىلاعت هللا ةعاط نع نريكتستلو ها ريك اولعن 1 هاو مالسلا مهيلعىميعلتقدصقو يحشو | ا

 هي انلادابع اك ف امهالواباقعد.عو## امهالوادعو ءاحاذاف ف سانلا نات وأ

 لعهأن ماسي د .ةو ىرز1+اتولاحلدقو هدو:> و لباب ىلع مسارها ل هاعرسصنتك 1

 اوددرت 6 اوادف » ديدش برا ىف شطبو ةوقىوذ# ديدش سأب لوا 9 يوتا
 اولتققةراغااو لتقالاهطسو## رايدلا لالخ 8 ناوخاامه ودنا الاب ثئرقو « كل 0

 هللاطياست اوعتمامل ةلزتءملاو دحسملا اونرخو ةاروتلا اوقرحو مهراغص اويسو مهرابك

 ١ دعواكناو »4 الوعفم ادعو ناكو 9 عنملامدعو ةبلحلا قيعلا اولوا كلذىلع رفا

 ْ نرلا لعاك ديعو ةيلغلاو ةلودلا ىأ## ةر كلا ركل انددر مث 88 لعبنا دنالمهب

 ١ هدجح نم كلملا ثرو امل رايدنفسان. نمهب بلقىف ىلاعتدتلا قلاناب كلذو م 3 وعلا

 ١ اولوتسافمهيلع لايناد كلمو ماشلا ىلا مهءارسادرف مهيلعةقفش فسارهلنب فاتك

 هلتقف تولاحىلع مالسا|هءاع دواد طلاس 000 رصنتخ عابنا نم اهمف ناكنهللع |

 وأ هدونجو بيراجت-
 اوانق تولوا رصنتخم
 ةاروتلا اوقرحأو مهءالع

 اوبسو دهتملا اونرخو
 ١ تالا نيءبدس مم

 اوددرت ( رايدلا لالخ

 سوح جاحزلا لاق'ممف ةراغا
 ءاصقت_سالاب ”ىثلا بلط

 ( الوءفم ادعو ناكو )

 دعو باقعلادعو ناكو

 مكلانددرمث) لعشب نادبالا

 ةيلغااو ةلودلاىأ (ةركلا

 اوثعب نيذلا ىلع( مساع )

 6570و مز لاح هيلع
 ىهلبيق ولعااو داسألا نع

 ذاقتتساو رص 0

 سابع نءالاقو # نيتسم ضرالاىف ندسفتا # ىلاعت هلوقوهو نودسفيس ما

 , ندسفتاىف ماللاو ظوفحملا حوالا باتكلاب دارملاو ىلع ىنهع ى اذ باتكلا ىف مياعانيضقو

 ماشلاضرأ ضرالاب دارملاو ىصاعملاب ىنعي ضرالاف ندسفتلهللاو هريدقت مسقلامال ١
 ءاح اذاذ اريبك اولعإ# سانا!نذظتلو نربكشستلو ىنعي 46 نلعتلو »سبق كل ْ
 | ماكحأ نماوفااخاموه ىلوالا ةرملاف مهداسفا لبق نيترملالوأ ىنعي 6 امهالوأ دعو | |

 مهباكت راو ةرجحشنلا ىفءايعش مهاتق ىلوالا ةرملا ىف مهداسفا لبقو مراحلا نماويكرو ةاروتلا |

 0 هلتق ىذلاوهو هدون>و تولاح ىنعي 4 انلادامع ل انئعب 3 ىصاعملا |

 0 #9 م-الاوهو ىلباباارصنتعوه ليقو ىونين لتهأ نموهو تراث وش |

 ىنعي <« رايدلا لالخ اوساخل و برحلايف ةوقو شطب ىوذ ىنمي «ديدش سأب |
 ءاضق ىنعي 6 الوعنمادعو ناكو ع مواتقل مككوبلطي اهطسوو رايدلا نيباوفاط

 | ةبلثلاو ةلودلا مكلانددر ىنعي «مملع ةركلا 0 ف هيف فاخالامزال اًنناك
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 0 0 نا 0 1 لا 2 انيوتساتج ركل وولي او

 1 لولكتابر 4 البكو ىنود نموإلاو ذهن ال نال ىلعءا لانو رعوناأر ,ةوءادك لا رتل تا

 ظ ا ىرق ناءادتلاوأ صاصتخالا لعبصن و حونمماناج نم ةيرذ را رومادلا
 / هناىلعدأح ونعمانلج نم ةيرذاياليكوىن ود نماوذختتال ,هلانلق ىنعي ىهل ىلعءاتلاباوذختتتال

 ةككالملا اوذهتنا كسمأيالو هلوقكنوكيفالكو نهلاح نود نمواوذختنال ىلوعفمدحا

 , ةيرذواوذختيواو نم لديوأ ف وذح أ دتبم ربخ هلا ىلع مفرلاب “رق وءابابر انيدنلاو
 مالسلاهيلع حونمه مهلمحم قرغاا نم مايآ ءاجنا ىف مهيلع ىلاعتدتلا ماعنابريك ذتديفو لاذلا

 ىلع ىلاعت هللادمحت 7 اروكش اديعناك#© مال_لادهبلع احوننا هي هنا 8 ةتيفسلاىف

 ءادتقالا ىلع ةبرذلل ثحو هركش ةكربب ناك هعمنمو هءاجناناب ءاعادبفو هتالاح عما

 آنيحواو 6 ليئارسا ىلا انيذقو 8 ماللاو ةالصلاهءلع ىسومل ريعشلا ليقودهب

 ةاروتلا ىف # باتكلاىف ف انوتبمايضقم ايحو مهلا

 | اللا لص هتالصامأتلق» ةرخآلا رادلاىف ىفمهوتوملادعب ءايبنالان م ةالصلا مصت فيكو |

 | اوفرعبو مب لصيلالمهمج ىلاعتو هناهس هللا نا لع سدقملات» ىف ءاس الابإسو هيلع |

 ْ وهف ف رعبا موتا ص ىلع تاوعسلا ىف مهاياءار 1لاكتو هناحعس هلبان نامت مسشما وهلضف

 ا ناكمنا لمةعف رجالا بيثكل ا دنعهربق ىف ىلصي مئاقوهو ىس وع هرو سامأو مهلضفو مهنا ع

 0 ديشلا كح ىفمهف ةرخآلا رادلاىف مهو ءايبنالا ةقاباللاو جارعملا نم هعوجر دعب

 | اماومأ هللا ليبسيف اولتق نيذلا نيسحتالو ىلاعتو هناحعس هتلالاقدقو مهنم لضفألي

 | كلذو ءاعدلاو ركذلا املا لمتحف تالص مكحامأو توملادعب ءاحأ ءايبالاف ءامحألب

 ابا ثيدحلا ىفدروو مهللاكناحم< اف ماوعدلا# ىل !اعت هتلاناف ةرشخآلا لاعأ نم

 ١ صئاص# مهصخ ىلاعتو هناعس هتلانا لقكو سفنلا نومهاياك مبتملا نومهلي

 و هيلع هللا لص هنأا,م مهريغابب صخ مل صئاصخم ايندلاىف مهصخاك ةرخآآلا ف

 | ىلاعتوهناعسهلوق # قئاقحلاب ع هللاو ةالصلا كلذكف نوع ونوبلي مهآ احا
 || ليتارسا ىنبل ىده #9 باتكلا ىنمي 6 ءانلعجو 8 ةاروتلا ىنمي « باتكلا ىسوءانيتآ[و ف

 اوعي 6 ةيرذ قهالففك ابر نسي «الكو نود نمإلاوذخعتال هلانلقو ىنمي 6 اوذختتالنأ .
 20 يك ناكاح ون نا ىف كاز اةمانعن راكمنا حون عمانلج نم 8«ةيرذاي

 آل و زءدلو قه كل ذلا روكا دعمتلاءامسف هتلدجلا|لاقاب وسبل و يار ش ب رشو ااماعط لك أ
 باتكلا نم هنن دانت مهانلعأ ىنعي ه«باتكلا ف لمسارساىنب ىلاانيضقوو# |
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 تدب ىلا تهذدنأ دقدصتوأاولاو ىقىدصعدقتل كلذ لونك 0 م كلذ لاق
: 07 8 

 عايسلا ري هقنخأ كالذ زم تلاع ؛ وداع هقدصاو 3 :لاق 0-0 1 ل ةلما ىءاحو نع
5 5 : 7 

 دما اا موقلا ناكولاق قيدصلا كا كلذإف ة - ا راح

 ف لاقل سبتلا هسا اا و معنلاق رم ا تحن اعطترلا او دال

 0 12 0 روهسملا تعبف لمتع راد نود مص
2 : 

 لهاشلا م ها رهف أن ريع نع ان ريخأ دع اب اولا مث هيف باص دق اوف تعءئلاامأ م 0

 مالا راعي 1 رسم !اب ىهو نالف ىج ربعي تار ممأ لآ امش تت 0

 لد اول سف راك اك هةاعضو م هن رع 31 عاجل ا ءامز محدق مهلاح روفو كيلطب 9

 نالنوزالف ىف ريع ع ناك دبآ ا اولا اوءحر نيد حدقلا ىف ءال اودجو

 انهولف دب ترسسكتاف نالش ىرفىنءامهريعب رقاةصىط امهل دومق ناك ار نالفإا
 . 3-5 00 97 0س . عم 85 5 ١

 اهددعا# ١ 2 ءممأ انا عاش - رسح لاقان ريع نع ابر داو اواق ى هل ءكدهو اواق كلذ:

 1 8 هنمو امئرهو و اهل ا ارمدعب 0 تاثم مث كلذ. نع لشق 85 اهو اهلاحأو

 هلع ىف 0 لج اهمدش ن رالفو نالف اسذو اكو 5 اهسه متألاق ةروزحلاب اون و ١

 نودتمنا ١ هد 0 7 هيأ دقوا نمكاعو هللط 3ع ا ماطتنا 1 اتطدخع نا 2 ١

 ا ناعك اع اركخ ا ١ ىح هني و امدع سقدقا هللاو نواوت مهو ةيثعلا 3 |

 را لاذو تةاط دق 02 اهده م لئاق لائذا مو سما مل 1 ىم ن نو ام

 رع اذها واوا ونمؤ 1 ف لاو كَ ,الفوْن نال ارسق قد م اههدش 0 ريدا اءذدهو

 دل سو هماع هللا ىلص هللال وسر لاو ناقدنع ىلاعت هللا ىذر 1 0 3 : 6م 2 نيم ١

 ع 3 عا

 اه 1 نس دقلا تدب مند ءايشا نع 0 6 رسم نع ىف است ب وار 5 1-7 ق ىو ٌ

 ع 2 0 1

 الب ىشدع ىوااسام هيلا رظنأ ل هللادهف رف لات طق اهلثم تبرك ام ةبرك ت0
 00 7 5 4 17 يع اع
 دوج ب رذ لدحر اًذاَو ىلصت ماق ىعوم اذاث ءادج الا نم ةعاج ىف ىد 00 5 ما ا
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 دوعسسم ْن ولع امش هن سائل! برقا دم مان عسا ىلا ةءونش لاح رنم

 سو هيلع هللا ىلد م هل قحاب م 5 اص هبنمءانلا 0 ىلصب مئاق مهارا ذاو ىف

 6 راذلا باص كالام اذه داي لئثاق ىللاد ةدامح 0 م ثَ رفال ا ةالصلاتناَف

 يح

 ا

 هرلغ هللا لص هللالوبر معس هلاراس٠ نع ( ق)مالسلاب ىأدف ديلا تن
 تقةفطف سدقملا تيىلا هللا لجف رشا لإ تف لكروت ىتدك 1 لوقب 6 ا

 02 بنك هل دياور ىف ىراخلا دازدلا رظنأ ناو هنآ مهربخ

 هال ١ نع 20 ثيدحلا رك ذو .سدقملا تي ىلا ىن كل

 ا 2 دْيَعف 0 هلل سو لع تل لو هيلع تارك

 كل اتمنا 1 - و هيلع هللاىلص هللال وسر لاق لا ةدد 0 ىلصي مئاق وهاذاف

 ىدذمرتلا هدرا قاربلا هيدشو رع | ه.ءقرخ ف هعيضأل نك ليدبج لاق 6

 لص فنك و هرقل لص 0 سو هيلع هللاىلص هللالوسر ىاذ فك تلقذأ

 هباويحرتو هلع اوإ-و تاوععلاىف ا ىلع مهدجو مث سدقملا »ىف ءابالاب |

 ا
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 !هأ حام وهو ةكفالملا لعؤْنم لعفلا اذه نال كلدك مالا سيلوانا ىهذلا

 | 0218 اهعرفاذ ةمكحو اناعا "ىلع هلوقو.هع رجم ليقناكدق اذه نوكيوأ فذلا

 لمتحم تلق كلذ ىنعم اف ماسحالا ةفص غارفالاو ناء.:ناعالاو ةمكحلا تاق ناف

 0 2[ و ةكطلاو ناعالا :ناكد. لص ”ىعاحدطلا و لوحدنا

 0 6 تاقأ هلع عدا ةفض هلوقوءزاحلا نحا نم اذهاو أمهل امش وكن
 1 هدا ثا د هرسسف دقو داون عج وه ةدوسا هراس نعو ةدوسا هئع ن

 اقكلا ا حاودأو ءامدلا ىف نيمو ولا حا 9 ا |[ ع صضرتعا دقو هق ا ىدغا
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 0 ا ليج هنأ دنع 0 ءاعسلا ىف نوكت تنكف لقكللا ضرالا تح

 121 يضع تقو ئفاوت ءاغ 0 هو مال_سلا هيئع مدآ ىل 1ع ضرعت رافكلا

 3 كوخ هنع نع رظن اذاذ دا وعر اع ربات سو هيلع هللا ىلص ىنلاإ روم

 31] لاح نك ةحرفو هرورتسو هدالوا ىلع دلاولا ةقفش هيف ىي.هلاعت نع رظف

 خالاو حلاصلا ىتلاباح سع سير .داىف هلوقو ةوهرمهنم ءاقكلاناح ل مهينم

 وكف ماللاامهيلع-وندجوهو نونخأ وه اي نأل عزو رؤملاقفتا دق حلاصلا
 نبالاو لا_كااىبناب لوش نأ ىتذب ناكفددج مههاربان م

 رسيرد!ناليق هنا اذهنع باوملاو مالسااو ةالصأ !امهيلع مهارءاومد

 ضا,عىذاقلاتاوءادد م ونددوه سدلفمهاربا ةيرذنموهو سايلا وهانهروك دما
 | [وهماع هللا لص دج اعيتلابأ سيردا نوك عنعام ثيدحلا ف سيل نيدلا يعرجشلا لاق

 ءاينالانال اأ ناكناو خأو»و ابدأتو افطات هلاق نوكينأ لحن ملاصلا الا هلوقزاو
 0 هعاودو>ا نينهؤناو ةوخا

 00 م
 "قامو لو اع هللا ىلص هقدص ىلع ةلادلا ج ارعاادعب ترهظ ىباا ثا الاد دق

 ةليا و هيلع هللا ىلع هتلا لور عجرال هناىور ىوذبلا لاق ءارسسالاب قلعتت تكا

 اوهو ركبوب ا كقذصيلاق ىنوةدصيال ىوقنا لبربجايلاق ىوط ىذب ناكو هبىرسأ
  ىرساةييا تناكامللاق ه-و هيلع هللا لص هللا لوس رنا ةكئاعو سابع نبالاق قيدصلا

 هللا ىلد هناىورف مووت ,انلان تفىعو ىرحأب تفضق ةكع توعصأ ءاوسلا ىلاىب

 : ةقتساله"“ 0 از تسلا «لاعف 2 لان سا ليخيو هنأ هنر 96 امز-الز ل سو هيلع

 ' تحسم ليهحونأ لاق سدقملاتِيب ىلا لاق نأ ىلا لاق 1 ىب ىرسأ من لق “ 0

7 3 0 
 د لاق مكلو تينا ف ند ةناع كلذ ب3 لهحوباربإف 5 لاق ان رهظأ

 ااا تضقتاو اوملد 2و | نب بمك ىترشعماي لَيَح وبا لاق معن لاق هن ىتاي دح اع كموق

 نن أىلااولاقةلمللا ىبىرسأ معن لاق ىتت دح اع 0 ثدح لاق امهللا اوسلح ىتدا داحو

 نيبو قفصم نيب سانا قبف لاق معنلاق انر ياخ نيب تععصأ مئاول لاق سدي دقملا ت ذي لات
1 

 نه لح رى سو هقدصو هننمآ دق ناكن# 55 راو ايعتم هسارول 0

 سدقملا تيبىلا ةليللا هءىرسأ هنا عزب كيحاص ىف كلله هإلاَعف - : أ ىلا نيكرسملا

 6( لاق )



 ( لمارساىب ةروس ) 1١ زع َ 5
 ةقلملاب قاربلا طنرب دارملاو اهحمن زوجمو ماللا ناكساب ةقلخلاوهرونودهئل التو هناعملو
 داقعالا ناك اذا لكوتلا فحدقال كلذ ناو بابسالا ىطاعتو رومالا ىف طامتح الابد حالا
 ريدقتلاو راصتخ هيف نبللا ترتخافنبا نمءاناو رج نمءاناب ليربح ىنءاحهلو قو« ىلاعت هللا ىلع

 نبللا لجو مالسالا ةرطفىنمي ةرطفااترتخا ليربجلوةونبللاترتاذرتخا ىللاقو
 رجا فالخ ةيقاعلا ميلس هناو نيبراشلل اغئاساببطالههنوكل ةيلسل أهمل: رطفال ةمالاع
 يروح ع فتسافابخدلا ءارعسلا ىب اقحو جرمعم © هلوقءرمثلا عاون الة بلاحو ثن بلا أ اهناف

 هنافانأ لوشالونالف ان أل وش ناونذأتسا نا بدالاناسب هرفليربج لاق تن نم ليقف ٠
 كدا دقو ءاوسلا باوب لوقو اسرح املع ناو نيباونو اياوبأ اىسلل نا هيفو هوركم

 هداسع سيلو ءامدلامدوةصوءارسالل ةاتعم هيلا ثعب دقو ىرخالا ةياورلا ىفو هيلا

 حختاوه اذه ةدملا هذه ىلا هيلع ىنممال كلذ ناف ةلاسرلاو ةثعبلا لصنع ماهفتسالا :
 لهأ ءاقل بابحمسا هيف ءايبنالا نم ةعاج ركذو مد آيانأ اذاف هلوقو»هريغ لبقو هانعمىف

 نم لضفا رئازلا ناكناو نسحلا نيللا مالكلاو بيحرتلاو رشبلاب حالصلاو لضفلا
 بابسأن م هريغو ٍباعالانم هيلع نمأ اذا ههجوىف ناسنالا حدم زاوجهوروزملا
 زاوج ىلع لياد هيف رومحلا تيبلا ىلا هرهظ ادن ميهاربابانأ اذاذ هلوقوءةنتفلا
 ىف عقو اذكه ةردسلا ىلا ببهذ مث هلوقوءاباا هرهظ ليرتو ةلبقلا ىلا دانتسالا ٠

 نبا لاق ىهمملا ةرد_س ىلا تاياورلا ىثاب ىفو ماللاو فلالاب ةرد_ىلا ةياورلا هده |

 دحأاهزواحت ملو اهيلا ىهتني ةكمالملا لع نال كلذب تيعمس نيرسفملا نم هريغو سابع
 اهيلا ىهتن اهنوكل كلذب تيمس دوعسم نبا لاقو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ديغ

 العلا اةرعاذاولإ هلوقو» لحو نعهللا عا نم اهتح نم د_ءصيامو اهقوفنم طل

 هلوةءرثك أوأ نيتيرق مست ىتلا ةريبكلا ةركاىهو اهعضب هلق عج فاقلارسكب وه.

 هتمحان ىذلا عضوملا ىلا تءحر هانعم ىووتلا نيدلا يمع ميشلا لاق ىبر ىلا تسع '

 عضوم نيبو هانعمىبر نيبو ىموه نيب عج ٍرأ لزا ف هلوقو ءايناث هيف هتيجانف الوأدن |
 نا ىنأيس هناف اهب قلعتتامو ةيؤرلا ىنعم نع هضانأو كنار -  ىبر ةاحانه ٠

 هناحم# هللا ضرفف هلوق»ىلدتف اند مث ىلاعت هلوقدنع مجتلاو ةروس ريسفتىف ىلاعتهتلاءاش
 عضوف ىرخالا ةياورلا ىف و اهرطش عضوف هلوق ىلا ةالص نيس ىتمأ ىلع ىلاعتو
 رطلاب دارملازال ةاذانم تاباورلا هذه نيب سدلاس+- ىرخالاىفو ارمثع ىنع

 ةياوروك.رشةياور ىهف ربثملا ةياؤرامأو فيصنتلا هنم دارملا سيلو ستوك
 ىلا اسج ىنع طح دارملاف كنرش نه تيباامهو ةداتقو ىناتلا تباث ةياور سلا |

 ةنسملا نال باوثلاو رجالا ىف نيس ىنعي نوس+ نهو سج ىه لاق مث هرخأ .
 لوأ 3و ةلعتا لك خلا م زاوج ىلع ثيدحلا اذهب ءامللا متحاو اهلاثما رششعب
 وهو هرغصىف اضيا قشدقو جارعملا ةليل اسو هيلع هللا لص هردص قش هنا ثيدحلا

 ةماركلا نم ه.دارب امل ريهطتلا ةدايز ىناثلا قشلاب دارملاف هعضرت تناكىتلا ةهلح دنع ٠

 ءانا لامعتسا زوجي هلا ,هوتم مهوتبدق بهذنم تسطب تينأ هلوقو»جارعملا ةلبل



0 

 م ٠١ م ( رع سماخلاءزجلا )
 ةرحفلانم تس ةنس ةيبردحلا ماع مانملاىف ةكم تف, ىأر هنأ اك لبق نم اهآر ىلا
 لاقو قب ايؤرلاهلوسر هللا قدصدقل ىلاعتو هناحم< هلوق لزنو نام ةنس اقمتحن ناك

 كررش ةياورنم ءاحدق سه حرش هءاتكىف ىلاعت هتلادجر ىوونلانيدلا يع عبشلا
 رخآو مدق هلوقب كلذ ىلع سم هيث دقو ءالعلا هيلع اهركتأ ماهوأ ثيدحلا اذهىف

 ءارسالا ناذ هيلعقفاوب مل طلغ وهو هبلا جوبنأ لبق كلذو هلوق اهنمصقتنو دازو
 اقرأ الاقو ارهش ةرسثع ةسمخم سو هيلغ هللا ىلص هثعبم دعب ناكنا هنف لبقام لقأ

 لاقو ةنسب ةرجفلا لبق رخآلا عبر رهشنه نيرشعو عبس ةليل ءارسالا ةليل تناك
 هنىرسأ قحمسا نبا لاقو نينس 0 !سودملع هللا لص هثعيمدعب كلذ ناك ىرهزل

 لاوقالادبشأو نيدلا يح ميشلا لاق لئاقلاو ةكع . مالسالا اًمفدقو سو هيلع هللا لص

 ىرخالا ةياورلا ىفو متا وهو ك.رش ةياورىف هلوقامأو قحسا نباو ىرهزلا و
 00 دوو ايؤر اهاعجي نم هب مح 1 قف ناظقيلاو مئانلا نيب تيبلا درعالا ام

 اان ملوك ىلع لديام ثيدحلا ف 71 هللا كلملا لوصو لوأ ةلاح كلذ نكس
 لهأ ناو كيرش ةياورفف هلاق ىذلا اذهو ضايع ىذاقلا مالكاذه اهلك ة صقلا ىف

 باتكف قل ار ةذه كيرش ةياورىف ىراخلاركذدقو هربع هلاقدق اهون دق رعاا

 نيب محلا هياتكىف قلادبع ظفاحلا لاق الوطم ثيدحلاب ىنأو هحم# نم ديحوتلا

 نان كيرش ةياور نم ظفللا اذه كثردعا اذه ةباؤرلا ده رك د دف نيا

 ثيدح ىوردقو ةفورعم ريغ ظافااب هيف ىنأو ةلاوهح ةدايز هيف دازدق سن نع رغ

 ةداتقو ىنانبلاتباثو باهش نياك نيروبشملا ةمالاو نينقتملا ظافحلا نم ةعاج ءارسالا

 لهأ دنع ظفاحلاب سيل كيرشو كب رش هب ىنأ اع مهنم دحأ تأي ف سنأ نع ىنعي
 الع لوعملا ىه اذه لبق تمدقتت ىتلا ثيداحالاو لاق ثيدحلا

 ه2 لصف اج
 ةنسب ةرحلا لبق ءارسالا ةليا تناك ه.قاعتءامو جارعملا ثيدح لئافلا ضعب حرشىف

 ىذلا ل صفلا ىف ردقلا اذه ىلع ةدايز مدقتدقو ناضمرىف لاقتو بحرىف تناك لاقي

 كلذ ناكامنا ليقف سو هيلع هللا ىلص هللالوسرب ءارسالا ف سانلافلتخاو اذه لبق

 نرخأملا نم لكك ةماعو فلسلا مظعمو نتقار 350 هيلع ىذلا قحلاو مانملاف

 | [سو هب هيلع هللا لص هدسحو ةدورب ىرسأ 4 نيكل نيثدحللاو ءاهقفلا نم

 حورلا عوج نع ةرابع دبعلا ظفلو الءا هدبعب ىرس أ, ىذلا ناحمس ىلاعتهلوق هيلعلدبو

 .ثححو اهعااط نمل لوقلا اذه ةح ىلع لدن تمدقت ىتلا ةويحصأا فكن داحالاو دنلتاو

 ايؤر ناك كلذ لكلاق هنأ ةفذبح نع هريسفتىف ىربطلا ريرج نب دحن حو اهنب
 لوقلااذه حو هحورب ىرسأ اعاو ؛-و هيلعدتلا لص هللالوسر دسج دقفام هناو
 فللاو فلسلا نمءاللا روهج هيلعام عمجاو موحن ةيواعف نعو اضن ةقئان 7

 هللالوسر ابكر قلا ةبادلل معاوه قالا تيا مو هيلع هللا لص هلوق «رعأ هللاو

 مالو ةئافص ةدشلواهتعرسل قرالانم هقاقتشاو هب ىرسأ ةلبل سو هيلع هللا ىلص

 ( هناعلو )



 ( لمارساىجب ةروس ) كوع د بس
 نوت هيلا ثعي دقلاق هما ثعبدق و لدق دع لاق كعم ن 0 لقلي ريح لاق اذهنمو 52

 6 ىلا ام . ج نع مت !ءاءاناكمهانعفروىل !امت هللا لاقري ىلاعدو بحرف نسب داب ا 5

 لبق دم لاف كم نمو لبق ليربح لاق اذه نم لق لبربح مقتسؤ ة

 ىلااش جوع ريح ىلاعدوو كحرف نور رمان ًاذاف انل عكف هب هيلا ثءب دقلاق هيلا ثعبدتو

 ثعب هنو لمة 2 لو ثاعد, نمو لق ليربح لاقاذه ن ل ربج منت - اذ ةسداسلاع امسلا

 ةعب اس اءاجسلا| ىلا اند جب سع متري ىلاءدو ببحر ,ُ 0 ا 3 هيلا ثعلب

 هاا ثعيدقو ىلةدمعع لو كعءهنمو ىلق للبربح لاق ادهن ليعق ليريح عضم ١

 وهاذاو رومعملا تدبااىلا هرهظ ادنممالسلا هيلع مهارإب نأ !ذافان 0 هيلاثعب دقاق ٠

 ناذ اك اهقرواذاو ىهتن ماةررتسلا هله ملا رودو هال كلاح !!نوعيس عون لكهلخ دن

 عيطتسي هللا قاح ع نم دحأْ اه تزريغت معه هللا أ نها غلف لاقلالقلاك اه ركاذأ و ةليفاا

 ىلاتازتفةل.او موب لك ىفةالص نيس ىلع ضرف؛ ىحو أ ام ىلا هللا ىح وأتاهسح نماوتمشب نأ
 فيفا هلأسات كب دل عح حرا لاقةالص نيسج تاق كتمأ ىلا كب ر ضرفام ل'ءو ىسوم

 تاقفىب رىلا تءعجرفلاق متربخو لما رساىب تولبدق ىتاذ كلذ نوقبطيال كمن
 نا لاقاسج ىنع طحدق تلقف ىسومىلا تءح رفا دج 00 هاىلع تف> تراي :

 ك.ابت ىرنيب عجرأ لزأ إفلاق فيفا هلأساذ كبر ملا مجراف كلذ قيطنال كتمأا
 رشثع ةالص لكل ةل-لو 0 سه نما دا لاقىتح ىموم نيبو ىلااتو

 ارسضعاهإ ترتك اهلغ ناز 2153 ها كرك" يلمع رفتدحم منهو ةالض نوسج كلذف

 ىتح تازنذلو ةدحاو ةئيس تبتكاهلع نافأيش بتك7ملاهامعي زف ةئيسب .هنهو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقتف فيقتل ا هلًاساف كن زهملا ىلا عج الاف هتربخاف ىسو»ىلاتيهتلا
 اردعتت 2 ىدمرتلا هح رخأو«رسمةياور ره ذه هزم تريحس ا!ىدقرمل اتءحردق تاةفاسو

 هراعسس نا رسنا هللا 00 اراب او مسدود 6 هللا لص هليالورلا هيقو

 هجر ١ واثرع ضؤر ةراق هني 1 كر كرا لش دما 1 ليرح هللاقف

 مون ىنأل ا ف فرح لادخال اسؤىل رىلا تعحر# ؟لاَو هر 3 َّق ودحاو قىءلاؤا ارصتخع ناسا

 مف ني ' سمخت ةالص نيد كتمأ لو تيا تتصرف تاوتاتسا ل

 0 م طرح هللا سعأ ا ١" تفرق كتمأو ثنا

0 

 مد ل صق جو

 لعد 1 امهداتك لهو ىراعلل اندحوام ثيدحلا لها ضعب لا ىوغبلا لاق

 هناكلذو كب رعد ىلع هيف مالا لاج و سن أن ع ا كبرش ثيدحالا احر

 ولا دهب ناك جارعملا نا ىلع رعاا لحأ قفناو 0 كف نك كلذ نأ هيف ركذ

 5 ةشقئاع تركذو ىلذتف اند ىلاةو كراس راملا نا هفو ةنش ةرسشغ ىالانه ردا

 نال ميال ىدنع ضارتعالا اذهو ىوغبلا اق مالسلا هيلع ليربح وه ىلدت ىذلا

 ظةيتساف ثيداارخآ ليلدب 1 1 لبق كلذ هللاءارأ موتلاىف ايؤر ناك اذه

 هايؤرلاقية# ةنسب ةرعملا ليقو ىجولادعب ةظقءااىف هنج سعم ” مارا دوه١لا ىف وهو |

 ( مب ؟ اح واق )



 0 ٠ ع م 4 رقع ما كرا

 0 ا ا يح هتلالا هلع ءالاع كلذ دود هيالع مثد_-أ ىلع عفرين أ نظأ لبر
00-05 5 5 7 

 : 1 : هللا جو اف ىداوأ نلي_سود باق هند ناكفىلدتف 3 2 رتل 52 راما أ 0-0 :|
 ىسومهستحاف ىسوم اك طقم ةليلو موب لك كتد 1 ىلع ةالص نيسج هلا ىح وا

 :الكتمأ نا لاق ةلمأ 20 هل لكذد عز اص نيج ىلا !ادهع لاقكن : ركيلادهعاذام داب لاف

 , كنع فزماق عجر راف كلذ
 افا ! اع الن ىلا هند اذ تدع عنا عن ْن ليربد هيلاراشاف نك 6

 0 ا ا وك اذه عيطتنال ىتعأ ناذ انعم براي هناكوهو
2 2 5 . 2 2 

 ةيتحام تاولص سج تراص تح هيرىملا ىسوهةددرب لزب إف هستحاذ ىسوم ىلا
 0 ىلع ىو ليئارسا ب تدو وار دقت هتلاودحعاي لاقف 0

 0 ا 0 يشيل الا هيعمل !يربح كازو اعدمتلا 0 كاد 00

 0 :أنأو نفح 0 اقوم 1 ا ًاناسنلال ةسما1ل|دنعدمقرق

 0 و كلع سج ىهو 0 ا 7 اناا لكق لا كاف

 و وسوم لا 000 اهل 2 |اطعأ اع فتح لاق تليق كنك لاق فوم

 ! :نوملف كبرى ىلا محر را هوك رق كلذ نم ىدأ لع لئارساىبب تدوار هللاودق

 |١ تفات>اامت ىبرنم تصسإ| هللاودق ىسوماي !سودلع هللا لص هللالوسر لاق اضيأ

 | 0 ىراخلاثيدح ظفلاذه مارحلادم-لا ىفوهو ظةرتساف هللا مسي طبعاف لاق

 ا 1 رك دق دنسلا قاتلا تباث ثيدح ىف هيلع فوقوم اس نأنغ كنرثث كندح
 0 ومدقو [ لاو تحإ 0 كلك |قانسو 0 0 كيد ا

 د1
 ودلع هللا ىلص 00 رن أن ع ىتانبلا تبان نعت يداجا انثدحوهو

 دم دنع ءرفاح عضي لغبلانودو اا( تاوق لزوطب ض د +

 ةءامس الا ا علا ةقلخلاب هتطي رف لاق ن رس دقتملا تدب تدب 0 كرف ل )اك دف ٍرط

 ءاناو رج نم ءاباي لي ا اخ تح رح م نيتعل ر , هيف تدلصق 000

 |: انءاسلا ىل اان . اس مث لاق ءر ,طغاا تر ريحا مالساا هيلع ل 5 ري> لاف نبللا ترتخاو

 0 ع

 عل 3 لاق هيلا كسل لح دج لاو كوم نمو اق لب ربح لاق تيا لدقف ل 5 ناحح
 دلل امر ان .- :

 زير .ةتساؤةيئاثل اءارعسلا ىلا انج رع مث مريح * ىلاءدوىب بحرف مد 1 5 هيلا

 | 3 كد 1ثعب دو لاق هيلا ثعلب دقو ولقد لاق كعم نهول اق 3 ربح لأق 2100 لعق

 00ه

 : عمري ىلاوعدو ىبابح تان يكد 0 1 نا ىسع هل ةلادخا ال انل مف

 د2 لاو 5 كعم نمو لك 9 ليربح لع لعق 0س ريخ مفتساو ام ةمااثا| ءائىسلا ىلا

 5 وه اذاذ مالسل اديلع فدسور اذاو ان] متت ىد لا ثعب لق لاو هيلا ثعلب دقو

 ره 0 ةعبا رلا ءاويسلا كك انج مع م مث ريد 107 0 ىبت حرف ق نسكارطش



 ل ىق 22- 3 0 7 -

 مهاربااذهل ةاذهنمتاقلاةاصلا لاو 0 0

 لاق 1 و اناك ىراصنالا حار سابع نءانا 0 0-1 ما رات باهش 7

 3 آلا فيري عمسأ و تت رهان قدح - سو هيلع 2 ىلص هللالو 0

 كلذ قيطتال كتندا ناذ 0 3 ىسوم ا هكا نسج “ ضرُف تلك 1

 ةملا ثخأ ملى 6 ا نأ أ اش ا ةردس ى 4 ىتد> لو 7 <

 كلام نس ن ل ع هنأرع نع كب رش نع( قر كاس ما امارئاذاو ؤاؤالا ديانح امفاذا

 رش ن ةيالو 5 31 ةبمكلا روعس# ن ا مك هيلع هللا ىلص هللالوسرب 2 ةليل ل لوق 1

 وه ,هطسوأ لاَقؤ وهمي أ مهلوأ لاقف م انرخلا روهسملا ىف متانوهو هك- ملا ىو ل

 مه 00 ف هي ىتح 0 ا تناكف 1 هه رخآ لاف هراح

 غرف ىتح هتبلىلا هر نييام ليربج قشف ليربح 00 ءالوتف مزعز رئب دنع هوعطو
 ككاو 7 .٠

 نمروت ا قلاقح مدس مس رءام ملط افرع 0

 جمع مد قبطأمث هقلح قو ىع ىنعيمديداغا وهردص هءاشحف ةمكحو اناعا اوسع بهذ

 ولاق ليربج لاقف اذه نم ءامسلا لهأ ءادانف اهءاوب أن ماباب ب رضف ايندلا ءامسلا ىلإ
 ملا لعأ هيرشيتسي الهأو هنايح اولا مما لاتديلا ثمب دقوا ولاق د ىمم لاق

 هيلع مدآ ايندلا ءامسلا ىفدحوف مهل ل ىتح ضرال اىف هيهتلادب بام ءاعسلا لها اعبأ
 ىاءابال كنا حم لاقو مالسلا هيلعدرو هيلع سف مدأ كوب أ اذهليربجه[ اقف

 ليربحاي نارمملا ناذهام لاقف نادرطي نيرومب امندلا ءاعسلا ىف ةوهاذاذ تن نالاو
 نمرصق هيلعرخلآ رهن وهاذاف ءامسلا ىف هءىضممث امهربصنع تارفلاو ليتل ناذ ل
 ىذلارثوكلا اذهلاق ليربجاي اذهاملاق رفذأ كسموهاذافءديب برضف دحرزو و

 رم ىلوالاهل تلاقام لثمل ةكئالملا تلاقف ةيناثلا ءامسلاىلا هب جرعمث كبر
- 

 ذامأ وهب انحسار "5 :لاق ةيلآ ثءبدقو اولاق دع لاق كود“ نمو اولاق ليربج لك ١ !

 ةحبارلا ىلا هبجعم ةماثااو ىلوالا تلاقام لم هلاولاقو ةئااثلا ءارسلا ىلا هن جرع

 ةّضداتلاولا هل جسم م كلذ لثمهلاولاتف ا اىسلاىلا هد جرعم كاذ لدم و

 انا انف ءاص“لك كلذ لسثم هلاولاقف ةعباسلا ءامسلا ىلا هاد جمع مم كلذ لثمدل اول

 ملو ةسااق را ةعبارلاو نورهو ةماثلاق شارد مو تدعواف مها

 ىسوم لاقف هللا مالك ليضفتب ةعباسلاق ىدمومو ةسداسلاق مهارباو هما ل 3



 ظ مي + 1ع ا
 501 .٠ 3 : يل 3

 ِ 18 رومعملا تثدلا ال 8 تارفلاو لدتلاف نارهاظلااماو ةنلاىف نارهذف

 000 كل | ةرطفلا ىه لاقف نبللا تذخاذ لسعنم ءاناو نيل نم ءانآو رس نم ءاناب
 02 ع 0

 - لامتؤ ىسوم لي تركك ,ف مولا لك الص نيس تاواص هأأ ىلع تضر فم كتماو

 نيس 8 5 دارجأ| كتمأ نا لاق مون ل رم ةالص نيسمح ترطأ ل 5

 كل كلا دهأ لكارسإ ى تطاعو كلق سانلا تبر ,ىح ادق 0 7
 0م

 لاعف ىسوم ىلا تعدحرف ارشع ىنع عضوف تدحرف ث كتمال تف :عرعأا هلأساف 2

 ع : ذو تءحرف هاشم لاقو ىدوم لإ تدهدحرف ارسشع ىع عضو جل هلم

 ا وود ىلا تعدجحرف ع ىع عوف تهحرف هاشم لاو ىسوم ا حرف ارشع

 د لاف ىس وه للا تدحرف مون لك تاولاص رسل ترعاو تدح رف ١" لاف

 اق ات رعأ 6 لاَقف ىسبوم ىل | تءحر ق مون 0-1 قلص نس تاما تدءدح>رف

 داو موب لك تاو اص سدح 5 كتمأ نا لاق مون 37 تاولص ع تحأ

 لاساذ كبر ىلا عجر اف ةجلاعملا دعأ ليارسا ىب تالاعو  كلبق صانلا ا تيرحدق

 زواج الف لاق ل 00 نال كيسا ىح ىبر كلاس لاف كتعلإل تيفعلا
 : اقل اب ىزخأو 1 ةياورىفداز#« ىدايعنع تففشو ضير ةتحأ ا ىدان

 للا 0 ناظقملاو مئانلا ا 2 كادتع نأ اذن ىرخا باقر نر امع
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 3 مالعالا ءاطعلارعأ مالسالا زعباشم نيش ليوأتلا رارساو ليزتتلاراوتأب ىمع ملا لوالا ْ

 وول لصف ىلعلا عينه تاراشالاو تاي اناتكلا رهظم, تداتطتملا ل ؟الد مضومو | 1 4 تواكتشلا عا فشاكربر متلاو ربر قتلا ىف نانبلاو نابل تايضفىواح ريرمتلاربلا

 5 ةمآلا هذه نع ء لازنع الاسهذم ةغ فشاكو ةنسلا لهأ بهدم نضال ا
 ىخاقلاهرصع ديحوو هرهددي رف بدالاو ةغللا لهأ مامأ و برعلا 0 عاارايد َه 2

 ةنس ىفوالا ىفاشلا ىواضيبلا رع نب هللا دع ديعس أ نقلا

 هحرضرونو هحور هللاسدق ( 559 ) ليقو (286) ٠ْ

 ١ ةمالا ةودق ةمالعلا مامالا فيلأت ليزتتلا ىناعم ىف ليوأتلا بابل ىعسملا اا
 مههاربا نب دم نيىلع نيدلا ءالع ةنسلا يحعو ةعيرشلا رصان ةمالاو

 هفيلأت نم غرف نزاكلاب فورعملا ىبفاشلا ىفوصلا ىدادغبلا
 نيمآ هتجلرب هللا هدمعت 64 هز ع

 م ءام هام هام هام -ارع 2 ع م

 0 * ومن اة ةمرل 56 5

0 
 ْ ليزتالا كرادع ىمعسملا لوالا + نيرينلا نيريسفتلاب باتكلا اذه شماه لح دق

 | نب دجا نب هتلادبع تاكربلا ىبأ ةمالعلا ليلجلا مامالا فيلأت ليوأتلا قئاقحو
 ناؤطرلاو .ةجترلا ة«ئاقس هلع 00559 ةندس قوتملا قطا

 ىدابأ زوريفلا بوقدإ نيد رهاط ىنال سايع نبا ريسفت نم سايقملار يو ىناثلا

 (411/) ةنس ىفوتملا يفاثلا

035 

 | ةماعلا ةعابطلارادب ححصملاىراصخ هرقلا ىملح ناّمع نب تعفردما هللاىلا لسوتملالوقي |
 ليوأتلا بابلو ةفيحصلاق وف ليراللا نونا تهذو ةعانضلا هذه قاسم لع هلا هناك

 عا قوفلير رعلا ١ كرادم تعضو ىا ذكو لف هد امهنيب الوصفم مك

 4 لودجت امهنيب ال وصف 17 هج سابلارب ونبو شماهلا

 5 07 قوالا را 0-0

 ةرصاعلا ةعبطملاب

 هرخح ١216 ةنس
 3 20 5 5 مام هام لع دلع ءل

 5مل مذ
1 

0 5 

 2 50 ع اسي سا

 00 0 0 0 ا 53 با







)015 7 

 ةدلا 0 ةداعب مدقلزف ىنيالخد م ناعا اوذخمتالو) لحوزع هلوقريسفت <17

 00 ميلا ( نمؤموهو ىثناوأ ركذ يل )لج وزعهلوقريسفت ا
 ب. آلا( مج اعلا نم هللابدعتساف نآرقلا َّثأ رقاذاف ( لحوزع هلوقريسفت ارا

 0 ةالص ىلصي ءاسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىأرهنامطم نيريبج نع 2

 آلا (ناعالابنئيطم هيلقو هرككن مالا هناعيادعب نم هتلابرفكنم) لح وزع هلوقريسفت 81

 ر م6 , الآ مكحىف لصف 0 0-١

 - ةياالا(اونتفام دعب نم 0 نيدلل كيرنامت) لش كارل ريسفل
 ! ةيآلا ( ا 0 000 0 لجوزع هلوةريسفت "51/

  66٠مدعم "0 ب 0 دلل زع هلو3 ريسفل 001

 ! ةيآلا (نوملاظ مهو
 1 ةيآلا (هبف اوفلتخا نيذلا ىلع تبسلال مح اعنا ) لحوزع هلوق ريسفت 6

 الا (ةنسملاةظءوملاو ةمكحلابكير ليبس ىلا عدا ) لجو زع هلوق ريسفت 5

 ةيآلا (هب متقوعام لثع اوبقاعف متقاع ناو ) لجو زع هلوق ريسفت هدا/
 م لصف قل "را

 . خلا ال مأةخوسنم ةيأالا هذه له ءاملعلا فلتخا

1١ 

 اذا4 برومو (78] و (؟ه) كنريدم تراظت فراس |
 هدورماع ٌعيطم ليس م امه عض ر

 ررشما وا عبط

 ا
 ل

1 
5 
1 
32 
0 

 ظ

 هلارإ ١ «

 رم,



090 

 ةياآلا ( نيكرسشملانع ضرعاو ىعؤتاع عدصاف ) لجو زع هلوق ريسفلا 6 |

 6-5 لحنلا ةروس راسل 1 قتجس ةمأ

 ةيآلا ( اهويكرتل ريخلاو لاغبلاو ليخلاو ) لجو زع هلوق ريسفت همه

 مد لصف :-
 خلا ليخلا موحل ميرحت ىرينم ةيلالا هذهب جتحا ٠

 ةيآلا (ايرطاخلدنم اولكأتل رحملا رم ىذلاوهو) لجو نع هلوقريسفت ه4 |

 ةيآآلا ( قاخنال نك قل نأ ) لحو نع هلوقريسفت
 5 .الا(اهوصختنال هللاة رعت اودعتناو) لحوْع هاوقريسفت

 55 16 لك مم . واقةرخ ”ًالابنونمؤيالنيذلاذدحا وهلا مكهلا) لجو نعهلوقريسفت 6

 ثيدحلا ربك ن ل ةرذلاقثم هبلق ناكن 0 ةنحلا لحسدال دو عسم نبانع

 ثيدحلا هعمنم روحا ل ثم رحالا نم هلناك ىدهملا اعدنم ةربرهىبانع

 ةيآلا (اريخاولاق مكبر لزنا اذام اوقتانيذلل ليقو) لجوزع هلوقريسفت 6

 ةيآلا اوال( اذ اورجاه نيذلاو) لجوزعدلوقريسفت <08 |
 ةيالا(م,يلا لزنام سانللنيبتل ركذلا كيلا انزئاو) لجوزع هلوقريسفت 4

 86 لصف زج 608
 حا نآءرقلا دوجس متازعنم ةدجسلاهذهو | 03 |

 ةيآلا (ههحولظ ىنالاب م مدحا رشاذاو) لح وزع هلوقريسفت د :

 ةيآآلا (ارملع كرتام ع 0 دخاؤيولو) لحوزع هلوقريسفت "1 |

 ْ ةيآلا(مهلاع اناطيشلا مهل نب زفكلبقنم مثاىلااناسرادقل هللا )لح و زعداوقريسفت <14

 ةي الا(انسحاقزرواركسهنمن وذم بانعالاو ليتل تارك نمو) لح وزعهل وقريسفن“ 11 |

 ةيآآلا (لذقلا ىلاشبر ىحواو) لجوزع هلوقريسفت
 ةيآلا (سانال ءافشدنف) لجوزع هلوقريسفت 90|
 لا صوص ا ىلعوا ضرع لكل مومعلا ىلع وه له ءافشلا اذهىف ءاملعلا فالتخاناسو 2

 ةيآلا(رمعلا لذرا ىلادرب نم ركتمو كاذوتب مث كقاح هللاو) لج وزع هلوقريسفت ل
 ثيدحلا لكلا وزجعلانمكيذوعاىتامهللا ل وةيماسو هيلع هللاىلص هللا لوسرناكسنانع * ٠٠

 ةياآلا(قزرلا ف ضعب ىلع مكض»ب لضف هللاو ) لجوزع هلوقريسفت
 اقز رانمءانقزر نمو ”ىشىلءردشال اكوامناديعالثم هللا برمذ )لح وزءهلوةريسفت

 ةيآلا(انسحلا 0

 ةيآلا ( أيش نولعتال مكتارما نوطب نم مكجرحاهللاو ) لجوزع هلوقريسفت <
 ةيآلا ( اديبش ةما لكنم:ثعبنءوبو ) لح وزع هلوقريسفت 0

 ةيآلا ( ىبرقلا ىذءاتناو ناسحالاو لدعلابسعأ هللانا ) لحوزع هلوقريسفت تم

 الا ) متدهاءاذاهللاد,معباوفواو 8 لجوزع هاوقريسفت د6 |



 6ع

 | 66٠

 ة6م'؟

 هم«

 هدو

 هدكا

 مابا

 ةهاآلء

 هالك

 ا ا عدل كومو م لبقموح - لاي ىر ,”نيطايشلاتن اكلهءاملعلا فلتخا 5

 ىلاعتو هناحبس هللانا لوقب طسو هيلع هلل ىلص هللا] وسر تعمس ةريره ىلانع ٠.. .٠

 ثيدحلا قال وهام ىردتال كناف هتمعنب ارجاف نلفينإال ءايرغ فا 6

 |" هنم لفسا ىلا رظنيلف قلخلاو لام ا ىف هيلع لضفنم ىلا دحارظن اذا ةريره ىلانع ٠٠-

 1 01 عما ف ىرذ نه تنكس| ىلا اير ,( لجو نع هلوق ريسفن

 5 لا ( مرحلا كتيب

 1 ليعمسا ما لنقّئم قظنملا ءاسنلا ذماام لوا لاق سابع نبا نع

 , آلا (نوملاظلا لمعي اع الفاغ هللازيسحتالو ) لحو زع هلوق ريسفت

 | ( تاوعسلاو ضرالا ريغ ضرالا لدبت موب ) لجوزع هلوق ريسفت

 و ليسلا اله تبن كم 5 خس

 ةياآلا ( دافصالا ىف نينرقم ذئموب نيمرجم يي و ) لجو زع هلوق ريسفن

0 | 

 ةياآلا (نونحت كناركذلا هيلع لزن ىذلااهيااب اولاقو) لجو زع هلوق ريسفت
 ةيآلا (نيلوالا عيشىف كلبقنم انلسرا دقلو ) لجوزع هلوق ريسفت
 ةياآلا (نيرظانلل اهانبزو احورب ءامسلا ف اناعجدقلو) لحوزع هلوق ريسفت
 ثيدحلا اهت>نجاي ةكئالمللا تيرض ءامسلا ىف مالا هللاىضق اذا ةريره ىبا نع

 م6 لصف اج

 ةيآآلا ( ىساور ايف انيقلاواهانددم ضرالاو) لجو زع هلوق ريسفت
 ىلا مهللا لاق ميرلا تفصع اذا ناك ملسو هيلع هللا لص هللالوسر نا ةققاع نع

 1 كيدللا كلاشا

 ا ةيآلا(ن رخأتملاانلع دقلو كتم نيمدقتسملا انلعدقلو) ل> وزع هلوقريسقت

 ا( يسم اج نو (لاسلس نتا ناسنالاانقلخب دقلو ) لج و:رشب]و ا ريسفت
 0٠١) لاصلص نم ارث قلاح ىنأ ةكئالمللا كرر لاقذاو ) لجو زغ هلوق ريسفت

 ةيآآلا ( نونسم أجنم
 ةيآلا ( نويعو تانجىف نيقتملا نا ) لجو زع هلوق ريسفت
 وه ىباذع ناو مح رلاروفغلا انا ىلا ىدابع 'ئت ) حو زع هلوق ريسفت

 ةيآلا ( ميلالا باذعلا

 ثيدحلا اهقلخ موب ةمحرلا قلخ

 اننايآ مهانيت 1 ونيلسرملار سلا باعحا بذكدقلو) لجوزع هلوق ريسفت
 0 نآرقلاو ىناثملانماعبس كانين آدقلو) لحو زع هلوق ريسفت
 ليصفتلا ه>و ىلع مهليلد درسو ىتاثملاىف ةباحصلا لاوقا نايبو

 آلا ( مهنم احاوزا هنانعتمام ىلا كدنبع ندع 8( لحو زع هلوق ريسفن
0 

 ةياآلا (نيضع نآرقلا اواعج نيذلا ) لجو زع هلوق ريسفت



00 
 ثيدحلا تادلصو ىلص ونه لوقت لش رعلابةقلمما جرلاةشئاعزع:ىاثلآ

 ثيدحلاهرثاىف هلأسنيناو هقزر ىف طسبب ناءرسنم ةرره ىنانع:ثلاثلا -.
 عطاقةنجلا لخدبالمطم نبريبجن ع : عبارلا ...٠

 ثيدحلاىفاكملاب لصاولا سيل صاعلا نبورمعنب هللادبعنع:سماخلا ٠«و ||

 ثيدحلا مكماحرا هبزولصتام مكباسنانم اوملعت ةريرهىبانع : سداسلا | ٠.٠

 ةيآلا ( ةئيسلاةنسحلاب نؤردبو ) لحونع هلوقريسفت م |

 و عما ريلف ثيدم رو 0 0

 ةيآآلا ( هللاركدب ميبولق نئمطتواونمآ نيذلا ) لجوزع هلوقريسفت ع9؟ |

 # عما ريلذ ثيداماًة رع يفر

 ةيآلا(ةيرذو احاوزامهلانلعجو كلبقنم السرانلسرادقاو) لج وزءدلوةريسفت ه٠ 1
 تكل ةليل نوعبراو ناتنث ةفطالا صاذا ديسا نب ةفيذح نع هم١ ||

 ثيدحلاامو» نيعبرا ةفطن هما نطب ىف عمجي ممدحا قلخنا دوعسنبانع ٠٠٠ أ

 ثيدحلا ليللانم نيقبتاعاس ثالثىف ىلاعتو كرات للالْزني ءادردلاىبانع ه٠

 مد لصف جم هما
 ةيآلا ( ءاشيام هّللاوحم)ىنعي ةّيالاهذهب ءادبلاف مهبه ذمىلعةضفارلا تلدتسا

 د اعازتنا ماعلا ضبقبالهللانا صاعلا نيورمعنب هللادبعزع ه 6

سلاو ةالصلاهملع مهاربأ ةروس ريسفن' مم كيتا ا
 4-3 مال

 ةيآلا ) هموق ناسا لوسر ند اناسراامو 7 لدوزع هلوقريسفل ه٠. 1 ١

 ةيآلا ( انضرانم مكتجر خل ههلسرل اورفك نيذلالاقو ) لجوزءهلوق ريسفت ه١1 أ[
 ةيآآلا(قحادعو مدعو هتللانا حالا ىضقامل ناطيشلالاقو) لج وزع هلوقريسفت ه١ |

 ةيآلا (ةيبط ةلكالثم هللابرمض فيكرتملأ) لجوزع هلوقريسفت ه9 |
 ا حا ةرجش نعقوريخالاقف ماسوهيلع للاىلص كلا لوسر دنءانك رمعزنانع

 ةي الا(ايندلا ةويملا ىف تباثل|لوقلاب اونمآ نيذلا هللات رن ) لحوزءدلوق ريسفت ه9
 ه1 /

 *« ثيداماتم ين#
 ثيدحلادهشي ربقلاىف لئس اذا ملسملا نا بزاع نبا نع : لوالا ه؟ 0|

 ثيدحلا هنع ىلوتو هربقف عضو اذا دبعلازإ سنا نع : ىتاثلا ْ *٠.

 ثيدحلا ناكلم هاثا تيملاربق اذا ةرسره ىلا نع : ثلاثلا 581

 ةزانجىف ملس و هيلع تلاىلص هللالوسر عم انجرخ لاق بزاع نب ءاربلازع : عبارلا ْ ' ٠.2
 لا راصنالانم لجر |||
 حاتيملانفدنم غرفاذاماسوهيلع هللاىلص هللالوسر ناك نافعزب نائعنع : سماخلا ... أ]

 خلات وملاقايسىف وهو صاعلانبورمع انرضحلاق ةمامثنب نمحرلادبع نع : سداسلا | ٠.٠٠

 امث اوقفنيو ةواصلااوميش اونمآ نيذلاىدابعا لق ) لحو زع هلوق ريسفت هال4 |

 5 الا ) مهانقزر /

 مولظلناسنالانا اهوصخنال هللاتمعن اودعتناو) لحو نع هلوق ريسفت ه٠ |

 ا ١ | ةيآلا ( راقك

0 



2/1 

 اة

 خلا لسو هيلع هللا ىلص هللال وسر تعمس بح ىضرمايؤرلا قناع ةداتقىفإنع

 تا هللا نمابماف اهبخايرلا مدحا ىأراذا ىردخلا ديعس ىنانع ٠

 : ثيدحلا قصبيلف اههركي ايؤرلا مدحا ىأراذا رباجنع ٠٠ ٠
 ثيدحلا نيعبرانم ءزجنمؤلا ايؤر ىليقعلا نيزر ىبانع

 مد مالسلاو ةالصلاهيلع فسويب مهياهذ ةصقرك ذ 2م

 ةي آلا ( هولدىلداف مهدراو اواسراف ةرايس تءاحو ) لحوزع هلوقريسفت

 ةيآآلا (هبر ناهرب ىأرناالول اممهو هبتمهدقاو ) لحوزع هلوقريسفت
 ةيألا هذهىف نيرسفملا لاوقا رك ذىف لوالا ه نيماقمىف ابيلعمالكلاو

 خلاةليذرلا هذه نع مالسلاو ه2 الصلا هيلع فسوب هن رنت ىف قاكلا م

 3 الا (هسقن نعاهاتدوارتزب ,يزعلا تأ ماةنيدملا فةوسن لاقو) لجو زعدلوقريسفت
 ةبآلا ( امهدحالاق نانتف نحللا هعملخدو ) لحوزع هلوقريسف

 ةيآآلا ( نينسعضب نجهدلا ىف ثبلف ) لجوزع هلوقريسفت

 ةيآلا ( ىلقنل هصاخسا هيىنواكلملا لاقو ) لجوزع هلوقريسفت

 ةيآلا ( دحاو بابنه اولخدنالى جاي لاقو ) لجوزع هلوقريسفت
 قح نيعلانا لاق ملسو هيلع هللاىبص هللالوسرنا ةريره ىبانع
 ثيدحلا ردقلا قباس *ىش ناكولو قحنيعلا سابع نبانع

 ثيدحلا لستغي مث اضوتيف ءاعلا سه دي ناكتلاق ةشئاعّرع ٠

 ةيآلا( هاخا هبلاىوأ فسوب ىلع اولخداملوأ) لجوزع هلوقريسفت

 ةيآلا ( اريك اًهشابا هلزا زيزعلا اهءااياولاق )لجو زعدلوق ريسفت
 ةيآلا (همخاو فسوب نماوسسحمثاوبهذا ىباي )لجو نعدهلوق ريسفت

 ةيآل آلا (نيئطاخانكا اناا وثذانل رفغتسا نايااياولاق )ل حوزعهلوقريسفت
 ةيآآلا ( الاحرالا كإبقنم انلسراامو )لج وزع هلوق ريسفت

 م65 دعرلا ةروسريسفن هجم

 ةيآلا(ليالب ففتح نمو هيرهج نمو لوقلا رسان م مكنم اوس) لح وزعهلوةريسفت 2ع“

 ثيدحلا راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم كبق نوبقاعتي ةريره ىبانع

 ةيآلا( مهسفنابام اوريغي تح موقبامريغبال هتلازا لجوزع هلوقريسفت

 6 لصف -
 لا ةوالتلادوحس متازعزم ةدحسلا هذهو

 ثيرانملا اللا و ىدملانم دخل ينام لتنتأ ىرششالا رع كلزع
ةياآلا(هلاوبحتسمل نيذلاو ىنسحلا ىيرلاوبامم-ا نيذلل ) لجوزءدلوق 0-6

 

 ةيآلا ( قاثملا نوضقنبالو هللادهعب نوفوب نيذلالجوزع هلوقريسف

 » ةدراه تسدد 3#

 ثيدحلا نجرلا اناو هللاانا ىلاعتو كراملاق فوعنب نمرلادبعنع : لوالا

52 



5 5 
 0 ثيدحلا نزحلا بجنمهللاب اوذوعت ةربرهىبانع 0

 ثيدحلا رغصالاكرشلا مكيلع فاخاامفوخانالاقاسو هيلع هللا ىلص ىنلاناانيوزو ىوغبلا لاق | ٠٠٠

 ديالا (ابذكهللاىلع ىدتفان رم رظان هو) لجو نع هلوقريسفت ”ا |[
 ١ تيبلابف وطي رمعنبا امتي لاق ىنزاملا زرحمنب ناوفص نع *4 1 أ 5

 ةبالا (ميدملا اوتبخاو تاحلاصلا اواعواونمآ نيذلانا) لحو نع هلوقريسفت ”اه ||"

 ةيآلا ( نيمريذن مكلىنا همؤقىلا احون انلسرادقلو ) لجوزع هلوقريسفت ”ا١
 م3676 لصف ج٠ ملوأل

 ليضفتىلع (كلمىتا لوقاالو بيغلا لعاالو) ىنعي هي : هلا ماده مهضعب لدتسا

 كلا ءايسالا ىلع ةكئالملا ا

 هد لصق زج سا
 نا هنايبو ءايبنالا ةمصع ىربالنم ( ملعهبكل سيلام نلئستالف) ىنعييألا هذهب لدتسادقو أ

 خا هنع هاهناذهلف روظحموهو لاّؤسلا هنمدا رملا (غاصرب مغ لمعدنا) ةلوتأ

 ةيآلا ( هللااودبعا موقايلاق ادوه مهاخا داعملاو ) لجوزع هلوقريسفت مام
 ةيآلا ( هللااودبعا موقابلاق الاص مهاخا دومتىلاو ) لج وزع هلوقريسفت 200 ||

 ا 15 الا ( ئرشلا مههاربا ال سوما

 ةيآلا | (اعرذ مم قاضو م 2 0 تءاحاملو ( لحوزع هلوةريسفت "2:6

 ةيآلا 1( مكلام هللااودبعا موقايلاق ال علا لادم ىلاو ) لحوزع هلوقريسفت 1 6٠”

 ا نيبم ناطاسو انتايآب ىسوم انلسرادقلو ) لحوزع هلوقريسفت هال

 ةيآلا ( قيهشوريفزامف مهل رانلا ىففاوقشنيذلااماف ) لحوزعداوقريسفت م59 ظ

 6# عماريدف ثيداما ةرعاررف #
 ةيآآلا ( ترمايرقتساف ) لجوزعدلوقريسفت >> ||
 خلا الوقمالسالا ىف ىللق هللالوسراب تلق ىفقثلا هللادبعزب نايفسنع “ال |

 ثيدحلادحانيدلاداشي نلورسي نيدلانا ةريره ىبازع ٠٠0٠

 ةيآآلا ( رابلاىفرطةولصلا او ) لجوزعهلوقريسفت مكه |[
 ةلبق ةأم أنه باصا الجرنا دوعسمنب هلادبعنع | ٠00

 خلاالجر تيأرا هللالوسراي لاقفلجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتالاق ليج نيذاعمزنع ٠٠٠

 ثيدحلا تازافك ة عملا ىلا ةغاو ىلا تاولصلا ةريره ىلازع "591

 ثيدحلا ثارع سجل موي لك هيف لستغي مدحا بابياربناولمتأرا ةريرهىبانع | ٠٠
 ثيدحلا رمخراجرب:لثكك سما تاولصلا لثم رباجنع || ٠.٠

 ةيآلا ( ةدحاو ةماسانلا لعل كرر ءاشولو) لح وزع هلوقريسفت مالا |]

 كال ةقرف ليعبسو ىدح | ىلع دوبمل ل١ قركفت 5 زبر هى با نع 0

 ثيدحلا اوقرتفا باتكلا لها نم مكلبقنمناالأ ةيواعمزنع ]| ٠.٠٠

 ةي.آلا (نيمجحا سانلاوةنلا نم منهج نالم الكب رتلكتو) لج وزع هلوقريسفت مال |
 مد مالسلاو ةالصاا هيلع فسو ةروس ريسف ايم ميك |

 ١ ةيآلا ( كتوخاىلع كايؤر صصقتال ىتايلاق ) لجوزع هلوقريسفت مالا ||
 (ماشلا اخو 9



0 
 1 (هز

 | ماةشح لئمةسمل ىنسحلانا :عبارلا لوقلا ٠

 1 ةيآآلا (ضرالاو ءامسلا نم مكقزر ,نهلق) لخوزع هلوقريسفنت

 هب ةيآلا ( قحا قحلا ىلائده نفأق 5 ىدبم هللا لق ) لحو وْنع هلوقريسشل 58

 ةيآلا (نيدسفملاباعاكبر وهب نم يال نم مهمو وه نه ينم مهنه و) لجو نعهلوقريسفت 7 لأ

 ةأ 0 نمةظعوم ع أدق سانلاايباإ) لجو نعدلوقريسفت
 آلا ( نونزحي مهالو مهلع فوخال هللا اياوأ ناالأ ) ل>و نع هلوقريسفت
 جلا مسالااذه قحتسي نميف ءاملغلا فالتخانايبو

 ةيآلا ( ةرخ آلاىفو ايندلا ةومحلا ىف ىرشبلا مهل ) لحو نع هلوقريسنت 4

 ليصفتلاهجو ىلع ىلقعلاو ىلقتلا ليلدلاب ىرستبلا ىنعمناسبو
 ةيآلا(حونأبن مملعلتاو) لجو نع هلوقريسفت

 . الا(هئلمو نوعرفىلا نورهو ىسوم مهدعب نم انثءب مث) لجو نع هلوقريسفت
 لا( انويبرصع اهكموقل آوبتناديخاو ىسوهىلاانيحواو) لجو نعدلوقريسفت

 د الا(هدونجو نوعرف مهعبتافرحلا لمثارساىنب.انزواجو) لو نعدلوقريسفت 54١
 - ةيآلا (نيدفملانم تنكدقو لبق تيصعدقونآلآ) لجو نع هلوقريسفت

 ”ثيدحلا تنما لاق نوعرفّسل قرغااملاق مسوهيلع هللاىلص هللالوسرنا سابعنبانع ٠٠

 | م65 رهاظلا ىف هنالثيدحلا اذهىلع مالكلا ىف لصف قم مم ظ

 ظ هد حاضياو نايبىلا جاتحبف لكشم يم ظ
 ميك د را اال بالا خرتعاامهلاكشا هجوو: لصف

 0( تا 1 ل سلاح ناو دقو) لغو ارقا "1

 | ةيآلا ( سنوب موقالااماعا اهعفنفتنمآة يرق تناكالولف ) لجو نع هلوقريسفت 586 |

 1 22-5 دوعسم نب هللا ذيع هركذام ىلع كلذ ةصقلا رك دنع ؟ يع

 م 0 بهوو ريبجن ديعسو اه

 ةيآلا (مكبرنم قحلا كءاحدق سانلا اهءاايلق) لجوزع هلوقريسفت 6
 1 مد مالسلاو ةالصلا هللعدوه ةروسريسفت 2د>

 مد رشعىناثلاءزللا جم ا
 لا ققان تلقعو ملسوهيلع هللاىلص ىنلا ىلع تلخد لاق نيصحنب نارمتنع <50

 | 20 لا هقلخ قلخينا لبقانبر ناكنيا هللالوسراي تلقلاق ىليقعلا نيزرلازنع ٠٠٠
 | ثيدحلا ضرالاو تاومسلا قل نال بققلخلاريداقم بتك صاعلازب ورمعنبهللادبعزع

 ةي ًالا(ايفمهلاعامملا فون اهتيزوايندلا ويلا ديرب ناكنم) لجو نعدلوقريسفت
0 0 

755 
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 ثيدحلا هتلاريغ هبداراوا هللاريغلاملع ملعتنم رمجنبانع ٠

 ثيدحلا لادخوةب ىتتبيامماملع لعتنم ةريره ىبازع ٠٠.



 ملا لضفا سانلا ىا لاقف مسو هيلع هللاىلصَّشالوسر لجرىتا ىردخلا ديعس ىبازع | ٠..

 ثيدحلا تلاباناعا هللاليبسف اسرف سيبتحانم ةريرهىنانع
 رانلاهمستفهللا ليبس ىف دبعامدق تريغاام سابعنب ا نع

 لاةموطخم ةقانب لجر ءاج لاق ىردبلا ىراصنالا دوعسمىبانع
 فعض ةئامعبس هلهّللابتك هللا ليبسىف ةقفن قفنانم كنافزب ميرخنع ٠..

 3- : 0 0 ا 1 000 ا
 هيب الا(نيدلا ف اوهقفتمل ةقباط مهنم ةقرف لكن م رفنالولف)ل> و نع هأوقريسفت ؟14م ا

 ثيدحلا نيدلاىف هقشاريخ هبّسادرينم ةيواعمنع ؟9١

 تدلل ةيلهاجلاىف مهرايخ عم سانلا نود ةر.رهىبأ نع يي

 ثيدحلا ناطيشلا ىلعدشا دحاوهيقف سابعزبانع ٠.٠ أ

 ثيدحلام انداىلع ىلضفك دباعلا ىلع ملاعلالضف ةماما ىلانع ٠٠٠

 ثيدحلا املعهيف سمتلياقيرط كلسنم ةريره ىبازع ٠..
 ثيدحلاعجرب تح هللا ليبسيف وهفللعلا بلطف جرخ نم سنانع ٠

 ثيدحلا لضفوهف كلذ ىوسامو ةئالث'لعلا صاعلانب ورمحْنب هللادبعزنع ٠٠٠

 ةيآلا (ركسفنانه لوسر مءاحدقل) لجو نع هلوقريسفت 510
 ثيدحلا انرقفائرق مدا ىن نورق ريخنم تثعب ةريره ىلانع ٠٠

 ثيدحلا ليعمسا دلو نم ةنانك ىطصا للان عيسالاب ةلثاوزع ...٠

 لا نوؤكاذتب اوسلح اعل رتذا لال وسراب"ثلق. .بلطملا دبع ىاشالانع 01

 م6 مالسلاو ةالصلاهيلع سنو ةروس ريسفن جم 5<

 يالا( مهناعابمهب رمهيدهي تاحلاصلاولعواونمآ نيذلا نا) لحونعهاوقريسفت 5١"

 ثيدحلا رشباناامتاف هنيفلختنإل ادهع كدنع تذخخناىتا مهللا ةريره ىبازنع 5<

 ثيدحلااهيف مكفلختسم هللاناو ةرضخ ةولحايئدلانا ىردخلاديعس ىلانع 5

 ةيآلا (؟ ارداالو مكيلع هتولتام هتلاءاشول لق) لجو نع هلوقريسفت 7م
 لاةنس نيعبرا نباوهو مس وهيلع هللاىلص هللالوسر ىلعل زنا سابعزبانع 5810

 ةئس نيتسو ثالث نياوهو ماس و هيلع هللا ىلص هللالوسر ىنوت ةشئاعزنع ْ ٠٠

 4 ركبولاو نيتس وثالث نباوهو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ضي سنانع 0 ٠٠٠

 حلال سوهيلع هّللالص هللا لوسر فصي كلامزب سنا تع.سن+رلادبع ىبانب ةعيبرنع ٠
 ملسو هيلع هللا ىلص هرمعىف ءاملعلا فالتخا ناسو 5

 ةيآلا (اوفلتخاذ ةدحاو ةماالا ضانلا ناكامو) لحونع هلوقريسفت "ل6 ||
 ةياآلا (مكسفنا ىلع مكيفب اهنا سانلااهيااي) لجو نع هلوقريشفت 59 1

 ةيآلا (مالسلارادىلا اوعدبهللاو) لحوزع هلوقريسفت 6 1
 حلا مهضعب لاقف متاثوهو ملسوهيلع هّللاىلص ىنلاىلا ةكفالم:تءاح راج نع "ا ْ :

 ثيدحلاايةتسماطا رص الثم برض هللاناناعمسنب ساونلانع 0 | -٠٠

 ةياالا (ةدايزو ىسالا اونحا نذلل) لحوزع هلوقريسفنن | :٠٠

 لاوقاىلع ةدايزلا هّذهو ىسحلاهذه ىنعمفو ءانفلقلا فالتخان اس . جه ها اا

 ميركلا ههجوىلارظنلاىه ةدايزلاو ةنجلاىه ىنسحلانا:لوالا لوقلا

 خا لوقلااذه ةىك ىلع لوقعملاو لوقنملا ليلدلالقنو

 ا كتلاط ىبازب ىلعنعى ورام ةدايزلا هذه ىنعم ىف : :قاثلا لوقلا

 خا فيعضتلا ةدايزلاو تانسملا ةدحاو ىبسحلانا:ثااثلالوقلا ٠٠
 1 :دمكمس همسعستس «دعصتساسوسسنا .. "ندعسسا شعل



 000 يسر
 | ةيآلا ( هللالوسرفالخ مهدعقع . نوفلخلا حرف ) لجو لعملوق ريسفت 4
 ارنك كيو ال اليلق حل لعاام نوملعتول ةربرهىبلا نع 5

 ةيآلا ( اهءات 41 تدب لع لصضالو) لل 6
 حلاملسو هيلع هللإىلص هللالوسر هلوعد لواسنءىنانب هللاديعت امام باطخلا نيرمعنع ١

2 5 
 خا قفانلالواسنبىبانب هللادبعتومةصق نمضتت ىلا ثيداحالا هذهىف عقودق

 م7 رشع قداطاءزملا 0 ام

 (راصنالاو نيرحاهملا نه نولوالا نوشاسلاو) لجو نعهلوق ريسفت الذل

 خلا نيلوالا نيقباسلا ف ءاملعلا فالاتخا ناو

 ( ناسحاب مهوعبتا نيذلاو ) لج نعدلوق ريسفت 8
 ثيدحلا مه:ولي نيذلا مثيلرق سانلاريخ نيصحنبنارمعنع ١

 بس وس

!! 

 يي

 تي

 ايسمس ةددئيلس دف ري رضع 2-5

 ثيدحلا ادحا ناولف ىباخا اوبسنال ىردخلاديعس ىبلازنع 0٠٠

 5 ال( 0 زو مهرهطت ةقدص مهلاودانمدخ ) لح و ئعهلوق ريمسفت ا١مى4

 ليصفتل اهج و ىلع اهلوزت ببس نأيبو

 ثيدحلا ببطلالح تسكن م ةقدصب مدحا قدصتام ةربرهىنانع 0١

 ةيآلا (ارفكو ارارضادهعسم اوذختا نيذلاو ) لجو نعدلوق ريسفت 198
 0-50 5 1 1 4 5 ا

 يالا ( موي لوانم ىوقتلا لع سسادجعسل) لجو نعهلوق ريسفنت
 ثيدحلا ةنطاضايرنم ةضور ىربنمو قس نيبام ةريرهىبانع ٠٠٠

 هدرا

 ةنجلا ضايرزم ةضور ىربنمو تيب نيبامديزنب هللادبعزع ٠
 ةنجلا بتاوراذه قىريتم متاوقنا ةملس ما نع

 ةيآلا ( مهلاوماو مهسفنا نينم ؤملا نم ىرتشا هللانا ) لح و عهلوق ريسفنت 89

 ةيآلا ( نوبثاتلا ) لجو ع هلوقريسفت
 ولو 0 اأو رةعسنا نإ اونمآ نيذلاو ىنللناك ام ( لحوْنع هاوقريسفت ؟.

 ةياآلا(ىبرقىلوااوناك

 هللا ىلص ىنلا مع بلاطىبا نأشىف تلزن موق لاقواهلوزن ببسىف نيرسفملا فالتخاناسو
 لاحلاةقيقحب لعاّساو هناعا مدعوىف ثيداحا ركذهيفوىلع دلاو اسوهيلع

 ةيآلا (.راصنالاو نيرحاهملاو ىنلاىلع بان دقل ) لجو لع هلوق ريسفت 7
 ةيبحاصو كلامز ”بعك ةبونتثيدح ناس 1

 م26 ثيدحلا اذه ب 0 ا

 يالا | (نيةداصلا عم اونوكو هتلااوةااونمآ نيذلااهيااي ) لحو نع هلوقريسفن 5

 ةبآلا( ايداوزنوعطشبالو ةريكآل و ةريغص 3 ةقفن نوقفشالو) لحوْنع هلوةريسفت "1

 اردعامو ايندلانم ريخ هللا لبسفف مو طاير قتعاتلا دعس نب لهس نع مك

 تكي متع ع يعل

 فتسقب يقع مدح م لوو د4: 3 حف

 انياب 'حارخأا لطيف تاس 1 ... زيؤط / ةحسو

 كثردحلا اد اهجآلا هح 0 ديكو جحر رن هللا زمشت ةزبرهقانع 5١7



 هنابو ءاسالا نم بوتذلا رودصزاوج ىرينمةيالا هذبب لدتسا

 ةياآلا ( ةبيص ةبيصم كيصتناو مهؤست ةنسح كبصتنا ) لجو ع هلوقريسفت

 ةيآلا( ايندلا ةويحلاىف ايمهمذعيل هللادب رياعا ) لجو نعدهاوقريسفت
 خا لسوهيلع هللاىلص هللال وسردنع نحت امني لاق ىردخلادعم قاانَع

 3 هيلا ( نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلاااما ) لجو نع دلوق ريسفت |

 م5 ىلوالاةلثسملا لئاسمه فوقي الادذه مك نايف لصفالجم ...0
 خلا سانلانم نيجاتحلا ىلا اهف رص و ءاينغالا ىلع ةاكزلا باجا ىف ةمكحلا هجونايبىف ا
 لا تاقدصل !ىفدحال قحال هناىلع لدتةّيألا ناىف ه5 ةيناثلا ةلئسملا >تنح :١ ؟

 حلا نيك اسااىناثلاو ءارقفلا لوالا ةيناهلا فانصالا نايبوف مهي ةثلاثلا ةلئسملا عم ٠

 ( اهنلع نيلماعلاو )ىلاعتوهناحبسهلوق ثلاثلا فصلا

 ( مهمولق ةفلؤملاو ) ىلاعتهلوق عبارلا فنصلا ٠٠.
 ( باقرلا فو ) ىلاعتو هناحيسهلوق سماخلا فنصلا

 ) نيمراغلاو ( ىلاعتو هناحبسهل وق سداسلا فنصلا

 ( هللال يبس ىفو ) ىلاعتوهناخبسهلوق عباسلا بفصنلا ٠٠

 ) لكلا ىئاو ( ىلاعتو هناحيسهلوق نماثلا كممصلا) :

 خا ةاكزلاب قلعتت ةقرفتم ماكحا ىف م5 ةعبارلا ةلكسملا >-

 ةيآلا ( نذاوه نولوشو ىنلا نودؤِ نيذلامهنمو ) لجون هلوق ريسفت
 ا #4 .٠ .- 5 039 ٠ ٠

 2000 هلناذ هلوسرو هللاد داحم ع نم هنااولعب ملأ ) لحو ئعهلوق ريسفن

 يالا 6 <11, نو غاي ضعب نه م مهضعل تاقفانملاو نوقفانملا )لحو نعهلوق ريسفت

 ةيآلا ( ضعب ءايلوا مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ) لج نعدلوق ريسفت
 ةيآلا(راجالاا,مح نم ىرجن تانح تانهؤملاونينمؤملاهللادعو) لجو نعهلوقريسفت

 حلاة يالا هذهنع ملسوهيلع هللا صَّشلالوسر لئسالاق ةريرهىباو نيصح نبنارمجنع ٠
 2 كدلك هللاراد ىنعي هزادندع مسو هيلع هلل ىلص هللالوسرلاق ءادردلا ىلازرع ٠٠٠

 ا ةهصقن مم ناتنح لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنا قر ىشالا ىسوم ىبانع

 ) ميظعلا زوفلاوه كلذربك | هللا نم ناوضرو) لح ْنعهلوق ريسفن

 ثيدحلا لوقي ىلاعتو كرايث هللانالاق ملسوهيلع ٌناىلص ىنلازاىردخلا ديعس ىنازرع ٠٠٠

 ةيآلا ( نيقفاثملاو رافكل ادهاح ىنلاا,مااي)لحو ئعهلوقريسفت

 ةيآلا (نةدصنل هلضفن مانانآ نئل هللادهاع نم مهنهو ١ لح و نعهاوقريسفن

 ةاكزلانم ةيلعتلا عانتما نابو

 ناخ نم اذاو فلخا دعؤاذاو بذك ثدخاذ ا تالث قفانملاة لا ةريره ىنانع

 كذدللا اصلاخ اةفانم ناك نك ننوناو 0 رم نب هللا دبع نع .٠

 ةيلالا( مهاوسكو ع اع متنا اونميب أ )لجو نعملوقريسفت
 خا لماجتانك ةقدصلا ةآ تلزناللاق .ىرذللا دوعسىبانع ٠٠

 4 .آلا( اع نيعبس مهل ر ةعتست نا مهلرفغتسن الوأ ,مارفغتسا ) لجو نعداوق ريسفلا

 5 هنباءاج لولس تبىباثبا ىن 0 ء«.. هللا بع وتل لاقرمع نبانع

 ا ااا 717171717104841:



 (ء)
 ثيدحلا ادجسم هللىوب نم ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر تعمس نافع نب ناّمع نع ٠٠

 خلا ىلاباام لجر لاقف ملسوهيلع هللاىلص ىنلا ربنم دنع تنك ريشب نب نامعنلانع | ٠٠
 خلا قستساف ةياقسلا ىلا ءاج ملسو هيلع هللاىلص شلال وسرنا سابع نبانع هه |

 خلا ةبعكلادنع سابع نباعم اسلاج تنك لاق ىتزملا هللادبع نب ركبنع ٠

 ةيآلا (ءايلواركتاوخاو معايا وذختتال ونمآ نيذلاابسا اي ) لجونع هلوق ريسفت
 (نينح موبو ةريثك نطاومىف هللاكرصن دقل ) لجو نع هلوق ريسفت 8

 25 نونح ةصق ليصفت جم
 0 0 نوكرعشلا 3 رتل نقلا لبو ل

1 
 د نكيدق ناطيشلا نا لوقب ملسو هيلع هللا ىلص للال وسر تقيس 0 .٠

 1 ةيآلا (هلوسرو هللامرحام نوهرحالو ) لجو نع هلوق ريسفت

 1 ةيآلا (هللاباريع دوهيلا تلاقو ) لجو نع هلوق ريسفت 4

 ْ ةيآلا(نورفاكلا هركولو هرون محناالا هللا ىبأب دو ) لحو نعهلوق ريسفن 11

 ! 50 رابنلاو ليللا بهذيال لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةشئاعنع ٠

 ةب آلا( ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ) لجو نع هلوقريسفت 11١
 ل كلزتاام تلقفرذ ني دامس راب ترس لاق بهونبديزنع

 ثيدحلا هتاكزد وي لفالام هللادان 7 نم ماسوهيلع هللاىلص هللالوسرلاق ةريرهىبانع 6

 ا ةبعكلا لظف سلاجوهو مسوهيلع هللا ىبص ىنلاىلا تيهتنا لاقرذىلانع 7

 ةيآلا ( ارش 1 د زويشلا ةدعنا) لو ا ل

 ثيدحلا سا قلخ موب هتئيهك رادتسادقنامزلانا لاق ملسو هيلعهّللاىبص ىنلا فا رضا نع 14|

 ةيآلا ( ةفاكمكت واتا اك ةفاك نيكر كااوتاتو)لحو 1 ١1١9

 .الا(هللا ل بس ىفاورفنا مكل ل قاذا مكل اماونمآ نيذلااهمااي ) لجو نعدلوقريسفت ١

 1 اورفكنيذلا هحرخاذا هللا ءرصندقف ءؤلوصنتالا ) لخسو عدل ريسفل ا

 ١ ةيآلا ( نينثاىاث
 ٍإ حلاراغلا ىف نحنو نيكرسشملا مادقا ىلا ترظن لاق قيدصلا ركب ىبازع 4

 7 ىراخبلا دارفانموهو ةرحهلا ثيردح قايسرك ذاع ادن

 ش مد ثردحلا ظافلا بي يغش يجو ا

 م7 ىلع ةلادلا هب الاهده نم ةطنتسملا هوجولا ىف لصف 1-0 05

 مد هنعهّللا ىذر قي دصلا ركب ىلا ىديس لضف الجمس
 ةيبآلا ( هلال بصف مكسفناو مكلاوماب اودهاحو ( لح و نع هإوقريسفت ١١

 ةيآلا ( مهل تنذامل كنع هتلاافع ) لجو نعهلوق ريسفت

 ظ
! 
 ١

 ١
 ظ
ْ 

ْ 
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 ١ ةي الا(اريثكلبا اوركذاواوتب انَةئف ميقلاذااونمآ نيذلا اهمااي )لجو نع هلوقريسفن 0 6
 خلا همايأ ضعب ىف ماسو هيلع هللاىلص هللالوسز نا ىفوا ىلا نب هللادبع نع ها

 تدل ودعلا ءاقل اونعاال ةرب ره ىبانع ٠ لإ

 ةيآلا ( مهلاعا ناطيشلا مهل نزذاو ) لو نع هلوقريسفت 6

 ةيآلا 4 مدلقف 0 00 لوشذا ) لاح هلوقديحلا .

 ١ َ تنام عض انيق *
 خلا نك مول ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق ديسا ىنانع : لوالا

 خلا نيضرغلا نبذه نيب فلتحم سماع نب ةبقعل تلق ىمخللا مقف نع : ثلاثلا

 ثيدحلا غلب نملوقي ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ىملسلاحيجت ىبانع : عبارلا !
 خلا ملسانمرفن ىلع م هيلع هللا ىبص ىنلا ع لاق عوكالا نب ةملسنع : سماخلا “0

 ثيدحلا لي لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوس رنا قرانا كل نب ةورعنع : سداسلا 3

 ثيدحلا اهيصاوت ىفدوقعم للا لاق لسوهيلع هللاىيص هللالوسرنا سمع نبانع : عباسلا :

 ثيدحلا هللا ليبس ىف سبتحا نم لاق ماس و هيلع هللا ىلص هللالوسرنا ةربره ىلا نع : نماثلا 2 .٠

 ثيدحلا لجرل ىه ةثالث ليخلالاق ملسو هيلع هللاىبص لوسر نا هنع : مساتلا ٠٠

 ةباآلا (نينم ٌؤملا نم كمرتانمو هللا كيسح ىنلا ام ااي) لحوْنع هلوق ريسفت 5

 ةيآآلا (ىرسا هلنوكت نا ىنل ناكام ) لجو نع هلوق ريسفت م ١

 مد لصف يمس 2020 7
 خلا ءايبنالا ةمصعىف حدقينم ةياالا هذب, لدتسادق

 ةياآلا (ىرسالان م مكيدأ ىف نمل ق ىنلاابسااي ) لجو نع هلوق ريسفت 7

 ةيآلا (هللال بسيف اودهاحو اورحاهو اونمآ نيذلاو) لجو نع هلوق ريسفت اله |

 مد ةيمسنلا ةباتك كرت بس ناسىف لصف اه

 م52 ةروسلا هذه لواىف جو 3

 4-5 لصف 0-1 ملا

 خلا ركب ىبلا لزرع ةءارب لوا ةءارش كلاط ىإزي ىلع ثعبف نا مهوتم مهوتيدق أ

 ةيآلا (هلوسرو نو تل نم ىو هللانا) لحو 0 هلوق ريسفلا مع ا

 ةيآلا (ةوكزلا اوتآو ةواصلا اوماقو اوباناف) لجو نع هلوق ريسفت 8١

 ْ خلا ركبوبا فلختساو ملسوهيلع هللاىبص هللالوسر ىفوت ال لاق ةريرهىبا نع | ٠٠
 ةيآلا ( هللادحاسم اورمعنانيكرسششملا ناكام ) لجو نع هلوق ريسفت 5(
 5 ةلا(رخ لا موللاو هللاب نمآ نم هللادحاسم رمعإ اعاز لحونعمهاوق ريسفل ل 1

 ثيدحلادجسملا ىلا ادغنم لاق ملسوهيلع هّللاىلص ىننلانا ةريرهىلا نع 54



0 1 
 0 لوالا © نالللا نبريسفتلا نم كلاثلا للا د قر

 1 مد ىمسملاىاثلا © ليوأتلادار ساو ليزنتلاراوناب ىمسملا هجم
 ظ !ٍ 0020 ]11 قاعم ىف ليوأتلا نابي جم

 آ 01 ( واق تلجو هتلاركذ اذا نيذلا نونمؤملامتا ) لجو نع هلوق ريسفت 6
 ١ ةذحلا ةبعش قوعبسو عضب ناعالا و هيلع هللاىبس هللالوسر لاق ةريره ىبازع 5

 مهل الدتسانايسو هال مأ اقح نمؤمانا لوش نأ 0 اه ءابلملا فالتخا ناس و

 ثيدحلا ماع ةئام نيتجرد لك نيبام 3 ةجرد ةئام ةنجلاىف نا ةريره 6 نعا 8

 تدل اوعمتحا نيملاعلا ناواةجرد ةثام ةنحلا ىف نا ديعس ىانع -

 ةيآلا ( مكلاهنا نيتفئاطلاىدحا هللا ؟دعيذإو ) لحونع هلوق ريسفت ١
 ُِ اماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رنا لاق ردب لهانع هندح باطخلا ن رمع نا سفقا نع. ١

 ةيآآلا ( مدمىنا مكل باجحمساذ مكبر نوثيغتستذا ) لجوزعهلوق ريسفت 5
 ثيدحلا ليربج اذه ردي مون لاق ملسو هيلع هللاىلص ىناا نا سابع نبا نع ١٠٠

 'اةيآلا (افحز اورفك يذلا متيقل اذا اونمآ نيذلاابيا اي ) لجو نع هلوق ريسفت ٠
 مه ةي الا هذه مكح ىف لصف 7-1 ا

 ةيآلا ١ ىر هللانكلو تيمرذا ترافل لحو لع هلوق ريسفت 1
 35 لأ ت تراظنف ردب مول فصلاىف فتقاول ل قا فوع نب نمر 0

 ١ خلا لهجوا ها هللاى لص هللا ]وسر لاق كلام نب سنانع "؟

 1 خلا تبرضدق عيرص لهجوبا اذاف ترمح دوعسم نب هللادبع نع ٠٠

 خلا دسوتم وهو ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا انوكش لاق ترالانب بابخ نع ؟٠ |

 | ةيآلا (؟اعد اذالوسرالوهلل اوبيجمسا اونمآ نيذلاا,مااي ) لجوْع هلوق ريسفت 51 |
 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر قاعدق دحسملا ىف ىلصا تنل تك" لاق ىلعملا نب ديعس ىلبانع .-

 ةيآلا (هبلقو ءرملا نيب لوح هتلانا اولعاو ) لجو نع هلوق ريس 54 |
 .ثيدحلابولقنالوقي ماسوهيلع هللاىلص هللا لوسر تعمس صاعلا نب ورمج نب هللادبغ نع ٠٠
 كدا متاقلان ره ريخ اهيفدعاقل | نف نورك ةريصه ىنانع 3

 ةيآلا (لوسرلاو هللا اونوال اونمآ نيذلا امااي ) لجو نع هلوق ريسفت ٠
 ةيآلا (ةتق ؟ دالواو مكلاوما اع اودعاو) لح>و 0 هلو# ريسفل ١

 ةيآلا ( اناقرف مكل لعحي هللا اوقتتنا اونمآ نيذلاامماإي ) لجو ع هلوق ريسفت ٠"
 ةنيدملا ىلا ةكمنم ملسو هيلع هللاىلص ىنلا ةرجه نايب ©

 اةيكلا(اذهل لثمانلقل ءاشنول انععمدق اول ولاقاشنايأ مهلع ىل !: ذاو) لو نعهلوق ريسفت ”ه

 ةيآلا ( مف تناو مهم دعبل هللاناك امو ) لح وع هلوق ريسفل ”5

 مد## رشاعلاءزللا 5 5

| 
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 دعي وكم بع هلع فتاوي
 قد لا
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 يل

 لإ



 ( لمملا ةروس ) م هو

 نيذلاعمهللانا آف قي فيفذحت قيبضلان رك 0 وليقلا ودوقلاك ناتغاامهو لولا

 | اوقنانيذلاعموأ لذضفلاو ةيالولاب مهلاعاىف ©« :نونس ره نيذلاو# ىصاعملا ا

8 

 اع هللا ىلص ىنلان 2 لع ةقفشلاب نو تلا 171 124 ذلا 00

 اهذا:موب قف تان

 مسوةيلع ىل

 أ

 الا ذا[ اء هللا ة اح "1 لعل ل
0 

 ةءصولا نءح اوتام ىدذلاك دال نم هل ناك 3

 امهليقف اهرسكو اطل قيضىف 'ىرق مهيلع كرسءانو كاك هللاناف مه

 ةلققرتكلاب قرقلا دعو ألاقو تلا كلان مثلا عفلاب قيضلاو عار ناكل ْ

 ع 0 قيضلا ىدع :2)|لاكو مت ثصلا كلعا اق ناك اماَحأَو نكسملافو شا |

 ا قكندلو ىلاعتو هياعس لاق 3 1 ةفص نوكيا !دهىلء؛نيلو نيلو نهو نيه لش ْ

 ١ قيضلانال بولقملا نم مالكلا اذه ىزارلا ندلازخ مامالا لاق مه ركم نم قضم !آ

 ىنعملاناكف ةفصلا فالصاح فوصوملا نوكيالو فوصوملا ىف ةلصاحنوكت ةفصااوةفص |
 ا مظعاذا قيضلاناىه م كنالو هلوقى ياما ءاالا كف ذاعاح قيضلا نكيالف ُ

 ا ةدياغلا تناكف هب طرا صر.مةلاك ب ةراح لكن م ناسنالاب ط.لا 0 م ىوقو |||

 ا صابصقلا ةدايزلاوتااوقتاىىأ وقتا نيذلاعم هللا ن اإل ىنعملا اذهب ظفللا اذهركذف

 نوعلاب ةيمملا هذهو ىناملا نعوفعلاب ىني 6 نوئسم مهنيذلاو ف ىهانملا رئاسو |
 ا ةجرلاو لضفلاو نوءلاب كوم كوك ناسن الااهما تداْنأ ىعل ةجرلاو لضفلاو. ١

 لاق هللا قا ىلع ةقفشلاو هللا سعال مظمتلا ىلاةراشا اذهىفونينس حلا نيقتملانم نكف |

 فرعينا ناسنالا لاكو قلما عم قلخو قمل عي قدس قيرطلا لاك ياَسملا ضبا ١
 توملادنع نايح نب ده ليقو هن لم“ نأ لحال ريذناو ٠ هتاذل قى ْ

 ماو كيصوأ ىنكلو ىللامالو لاملا فة يصولااهنا لاقت صوأ

 هلاك 1 اعأهللاو نتن جرو
00 

 2 ىلاعت ساراس ماي ز تلا هتايلا ملا قامت ملا ل 7 1

3 
 - ءا نسبا ةدوس كرولا ل لا كدا ا

 انلذب دقل « ثلاثلادلجلا 03 عط ها 0 اك ١ نعاظَو طاع ١ 0 الوا 02

 ححصملا قيفر عم هحيقنتو هبيذبتو هحيحصت ىف ةيرسشبلا ىوقلا بسح ىلع انتقاطو اندهح ١ ١

 ىلوديزياين راطلس عماجم سردملا ىونقلا ىدنتفارهاط جاحلا ع ةيلاع !اةعابطلارادىف

 ىلع حيحصتلا ىف فقوو حماسف فاصنالا نيعب هيف رظن احا هللا مح رف

 اذ ملا 2

 امش قرح ىهسو لز مل نم همسا

 نلكول امنو وىبحوهو ىنطو هعض وم نع

 هرفغتساو ىئتبو هكا كايشاح نءهكنابذو وع

 لح

 ةخعضأا ريقفلااناو ميظعلاىل زعلا للاب الا ةوقالو لوحالو 0

 نوفصيامعة زعل !١بر ركبر ناحبس

 كاف! لع مالحو
 نيملاعلاب رش دماو

5 

 نب تعفردمجا
 اح“
 ىهلح لامع

 ا اساعلاةع اطلاناذ ف

 م

 نةيضيالو ىنءماولوقلاو
 دفتيال هناف مهركم نمكردص

 اوقتا نيذلا عمهتلانا) كيلع
 ىأ ( نونسع مهنيذلاو
 اوينتحا نيذلا ىلووه

 | 1011 كاز تاسلا
 ّى 3 1 نم 1 تاعاطلاب

 هلاع اف ندسح و 0

 كد ودلا و |ق دعمها ناك
 هتصعورومأملاف هد رص

 روظحلاىف

 ( اوقتانيذلاعم هللانا )

 شحاوفلاوكرشلاورفكلا

 (ةويسع مهنيذلاو )

 نودحوم لءفلاو لوقلاب

 ا اتيدلا 001

 ىف عقو روك ذملا ثيدحلاو
 نب, ىنانع ايوسح ريسافتلا

 عوض و موه وهنعاللا ىض ربعك
 قارعلا هلاقاك



 95 ِِع
 ريو 3 و كد ناو
 7 مم كوبي

 ربع | ( نس

 مر بص ر هل 7

 ا نوبطاخلا نب رياصلا.دارملاو

 | مربصل متربص نألو ىأ

 ١ هللا م ءانتريوكلا ع

00 
 ل 2 رججاد مسالا يدب هج دا 7 دس هم

 ٍ ىلع نوريباص مم ال مهيلع

 : هللا لوسرل رللاقمث كتادشلا

 ١ نيصاو) اتوهلعمللا لص

00 : 

 هققيفوتن ىأ(هللابالا كربص
 (مهلعن زحنالو) هتلش و

 لعواونمؤي نأ ارافكلا ىلع

 زافكلا ويل فاو نعل

 مآ ممولطم ىلا اولصو مماق
 لل دج وبحب بصوص حا لع سعره ستَج جم

 ا

ْ 
 ْ ( نيرا صال ريخ وهل )
 | دحمإ (ريصاو)ةرخ آلاق

 ْ | 0 تطول مات ًاىلع
 5 ماعإ ١ تك هه 2

 اثر 7

 2 * © ف |
 كذاهلاب نان وهما اذ

- / 

 قيضيالو( قضو كنالق)

 ١ مت هم 0 ' رع عبارلاءزيملا : 3

 :ف اك ا ناثم 5 ما 3 رفا نئلهتلاو لاقفهد ٠ لُئمدقوةزج

 الع ثحو هزواحم نأ 3 سبلو قاحلا لئاع نا صقل النا ىلع ل هق و هلع

 وهلا متربص نئا وف هلوش دك ”ًالادح ولا ىلع اك رسعأ 4 9 هوشاعيو هل

 انالا#كربصامو ريصاو ف 5 ل 2 كيلع كو ونوو هدلع ايوا ل 7 0

 امو نينمؤملاىل اعوأ نر فاكل ا ىل 1ع #0 م 5 نزدتالو هتلشو هقيفوتالا

 كلاب قيض ىقريثكن .ًأرقو ءمهركمنمرد ركم نهر مدلضص نسل« ا

 اال هللالوسر لامتف موءاادعإ شيرقال لحر لاقف نيرباصلاريخوهل متريصنألو

 ءأو #8 بي غنسح ثيدحلاقوىذمرتلا هحرخأ ةءبراالا لوقل نءاوفك عسوهيلع
 داثلا مسابلوالا لعفلا ىمس هب متبقوءاملثع اوبقاعف .متبقاعناوىلاعت هاو ةباالا ريسفت

 ًاوديزتالو هلثع هواباقف اهوحنوةلثموأ لتق نمءوس ركب عنص نا ىنعملاو مالكلا ىنةج وازملل
 0 ًالاددهق قاضتالاو لدعلا ,ةباعرب هللا سع ا يلث» ةئسةكيس ءازح وهلوةك وهوددلع 3

 هيلعاوديزتالو لثملاب اوصتقاف صضاصقلا ءافيتساىف ميعرنا ىنعي قوقحلا ءافيتسا باب ىف
 0 1 ةللد ةيالافو هتجرودعرش وهلال دعى دنم عونم عظلاو ظةدايزلا ءافشساناف

 ااا ]نا قم رسلاو ضرلاو ةراشألا قيرطب كلذو صاصقلا ءاقتسا كرت كوألا
 © ةلثاملا ةاءاسع بن لب هيلع ةدايزريغنم نوكف صاصقلا ءافيتسا ره دال ناك ناف
 © نر ءاصالريخ ويا متربص نا وقف ىلاعت لامتف حرصت | قب رطىلا 5 ناقتألا قل رط نه ل دنا

 ءافيدسا نءاريخربصلاو وفءلا كلذ ناكمربصو صاصقلا ءافيتسا مك رن وم وفع نلل :ىبعي

 نيفاعلا ني رباصالرحأ هيفو صاصقلا

 7 لصف -_-

 0 رب لبق تازئابلا امهدحأ نياوقىلعالمأ ةخوسنم ةيالا هذهله ءالعلا فاتخا

 الو داهجلابمأو لو حن ملغ ًادسالو لتاقنم لئاش نأ عسوديلع هللا لص ىنلا

 هللازعأ الف لاتقلا نع حريص ناو هلوقىنءعم نوكياذه ىلعف كاحتلاو سايعن.ا لوق

 هلوشا اذه 3 ثو داهملاب عوفرلع هللا لص هأوسر ا هلحأ رثكو مءالضالا |

 3 امالظرظن تا ةمكءاهنا ىاثلا لوقلاو ةيآلا مهوك اج لت كر

 نباؤ ىلاو ىعشااو دهاع لؤتادهو ملاظ ظلادنم لاناعمز ك1 هملاظ نم لاننا هلل < الف

 بدالا نسح ميلعتىف ةدراو هب ا نال 5 3 هالا ميضعب لاق رز روثلاو نريس

 ءاشالا ةدهو ةدايزلا تاطودو ئذعتلا كرثو صاصقااىف قوقحلا ءاقلتسا: ةنفكق

 ربصامو ريصأو ض لح و نع هلود د اعأ هللاو بشل اهل قلعت الق ةحوستم نكت

 1 0 ا ةمد ىلاعتو هناك هبا مأ 0ع ل ىلص هللال اوسرا باطلا 2 هللايالا

 نيرفاكلا ىلع 0 + مهلع ن رزحالو 9 © هتنوعمو هقرف 1 هريص ناةلعا و مك سو

 ىلا ا مهما م ا ددأ ىلآت لعن ةضالو ة ةي الا نعم ل قو كنع مهضحا نعا و

 م داب كر دك قف الاف تح # نور عا قضى كنالوإق هناوضرو هللاةجر

3 3 0 



 ل

 | نيكتىف عشنا كلذ نافر ريش أ ىه لا ل هح ولا راثاو نيالاو قفرلال

 1 للا ةروس )

 اعاىأ ه# نيدتهملاب اعاوهو هليبسنعلض نءزعاوه كيرا قة مهبغش نيبو مهب4

 هس امل 6 هن متقوءام لثعاوبقاعف متبقاعناو قف مهل ى زاحناوهو ندتهملاو نيلاضلابإع

 ١ مهيصانن نم عملدعلاةاعاسم وةفلاخلا كرتب هعياش نعملاوهيلا راشااهقرطهلنيبوةوءدل

 | حدقلاو تاوهشلا كرت وتاداعلا ضفر نمت اهنا ثيح نوهنع كفننال ةوعدلان

 ل مالسلاوةالصلاهيلعهنا لبقو لالضلاو رفكلاب مهيلع مكملاو مالسالا ندي

 هاوش مهيلاراشملام ا ءالؤهو ةدناعمو ماصخو لادح باوحأ ره تلال كرار ع

 نآرقلا حل رملاليقوديلا اوعجريو قا ىلا اوداقني ىتح نسح أ ىهىتلاب مهلداجإ

 لاق لوقلا ادهىلءف قأاىلا ءاعدلاو ةلاسرلا خيلب دبنىف رصقنالو م ءاذأ 0 ضنا

 وهو هليبسنع لضنع رعأوه كيرزنا #3 تا 1 2 ريسفتلا ءالع نضع

 قرطلا هذهب مهؤاعدو مهيلا 5 تاسرأام خيل داي كراع اعاىندي ©« نيدتهملاب ع

 ىلاعتو هنا 1 وةاةيدل 8! لماع لكى زاجذ ىدتهملاو لاضاا نير ,ةاايإع أ وهو ة

 ةلع او نوط /ا ريق ن م دحأ موينيإسل | ىلتش نو "رسما لمقام 5 0 سسك علا نا كلذو 0

 كلذو بهارلا صاع كأن ةلظاح ريغ هب لثمالا نيش سما ىلتق نم دحأأ قمل قد ةئيسا

 اوأرنيح نوإسملالاةف كلذل ةلظنح اوكرتف نايفسىبأ ممناكب هارلا ماعابأ هابأنأ

 ل اوعدحدقو باطالاديعنب ةزج هع ىلع !سودياع هللا ىلص هللال وسر تقوؤدحلا

 | امدضف هديك ن م ةعطق ةيتع تن دانه تر مقل وهنطباور تو هريك اذه اوءطقو هناذال]

 لاقف هيلع هللا لص ذل كلذ غلبف ام ثم روح اه طب ىف لزت رفاهلكأت 1 اهسطرتسا

 زج اديأرانلا 0 1 اهتلك أ ولامن

 عجوا ناكطق 'ىثىلارظن مل لارا 00 لاسر

 الا قالا تنك امانلعام كاف كنللع هللاةجر سود اع هللا ىلص هللال وسر لاَقفهئمدم

 رانلاهدسح ن م 2 00 ا 00 هللا ىلع مرك

5 

 د ىد كعداو أ 'قرثبأ كياع كدعب ند نزحوا 1 >-رال الودو تاريخلا

 لدبورزعمللا لؤلاف كياكم ما :هليعيسإ ناك هآل مهلا فر فظأنأ هتلاوام ا ىتش جاوفأ نه

 كس وريصن لب وديا لص قالو ,لاقفذي لا 00 اوبقاعف متقاعناو

 6-5 سب مامون مهل ماج أ نلت راصنالا تلاد م تك رحاهملا نمو الح اوف

 ها 2 00 اوف م 2 ادلجو 4 نا لزنأ ًادكمعف موب ناكا15لاقم علع نييرثل اذه

11 

 | هللالب كللاالف امهيلعتازالاو لالضلاو ةيادهلا لوصحاماو ةوعدلاو غالبلا كيل

 ا مهعداىأ ةوبنلا 3 كم 27 دارملال قوةنس>ةظعومو 0 قلة قلاب مهعدا ىف

 ا ند ا ةوعدلا ىفنبالاو قفرلاة نسأل ةظعوملاب كد ةوبلا|

 م اذيَش بيسو ةئدملاب 3 هب .الامذهتازن 0 3 يرن ا اعف 6

 ع ٠ .٠ .٠ 3 8 6 ٠ ل ف 1 2 3 *ا

 ١ برعاانم دحا اهلعش مل ةلثم مهب نائمناو مهه.كص ىلع نيبرتل مهيلع هللاان رهظ !نبا كلذ

 1 نو“ ةسوةعبر ١ راصنالان نيم دكلا مون ناك ملا بمكنىبأن عم ةنمع نعرفكو دارأا#

 نع لعأوه كبر نا )
 عا ُ 0 لب نك 0
 مهب لع 0 1 يملي

5 0 

 دف ريخلال نمو ليلقلا |
 ناو) لل.>ا هنع تزحع

 (هنمتبق وعام لثع اوبقامق م قاع

 5 وَهَع لوال || لعفلا ى _

 جاودزالةيناثاا| ىهةبوقعلاو

 ةئيسءاز>وهلوقكمالكلا

 تسل ةساثلاف اهلثم ةئيس

 مكب عنصنا ىنعملاو ةئيسإ

 ءوخوالتق نمهءوس عيذص

 اوديزتالو ل هولباقف

 نيكر ةملانا ىور هيلع

 ناعيا 6 نيمسملاب أولم

 اوعطقو ملأ وطب اورش

 هيلعىنلاىأرف مهرب اذه

 راسل رقم هزي البلا
 ه.فلحأ ىذلاوامأ لاقف
 ناثمأل

 فكو هنيع نع نذكف تاَرنق

 كن كم لاعتسإ

 2 .٠ .٠ ٍِع

 عا فالخالو هدارااع

 رابخالادورولةلثملا يرحم

 هس هدا 4
 بلكلاب ىداهنع ىهنلاب

 لضنع رعأوهكنرنا (

 هند نع ( هليبس نع
 ( نيدتهملاب رعأ وهو (

 ملثم ( متيقاعناو 0
 5 "0 اوان (؟ اوي

 تاوءالاب( هنو



 1 اك 3 ع

 9 :ويسالاف اولعحننا مهسعأمالسلا 4 ءلعىسوم نأ ىور ,( نوفلت هيف اوناك اهثةميقلامونب ول ىه-) 3 مك كنر نأ و ١

 مل "هلك سلاوهو ضارالاو تاوععلاَق ةلحت نمفم رفهللاغ رفىذلامويلادبرت اولاقوهيلعاوب و وبنو" 0 0

 و ءوراتخا مهضعب نال ه5 5١< رح ا مهفالتخا 4 رسفععبارلاءْزلا ) اذهف ة ةنجلاب اور
 ١ كنب كحل كرر ناوو# ىلاعت هللاعناب ترفكى دا دي رق ا ا ملا ديدهتلانهه ٍ نذاث 4 هيلع اوراثح 000 6 ندا هما هلع اوراكل

5 2 
 . ا ع قرف لك :اخدأ فالتحالا ىلعةاز راحل ِ نوفلتخحي دف اوناكاهف ةمسقلا موب 0 رواد !اىف مهل هللا

 أ ةلاقلاب هيةمكملا ف مالسالا ىلا كبر ليبسولا 1 5 0 ديصلا مير
 ع س تع
 ا تاباطاا 03 هسا ةظءوللاو هم 8 خلل خحتزملا نول 0 وملا ليلدلا 0ك ةقكملا ا اوناكف 1 ان نوضار لا هللا

 جملا تدعي ند 5 عدا 2 قوعسإل

 ! 1! ا مل 8 0 نو ودنصيال

 س اوعةوعدل هماثلاوق ةثامدع نينا | طلا ةمالا صا وذ عةتعحم ةوعدلىل ا! وذعفات دااربءااو ةيدقللا ا

 يهعسفد ص صلانءاوريصي

 0 9 ا
 لكىزاحم ةمايقلام ول مهين

 وهاع 5 دحاو

 (كبر ليبس ىلا عدا)هلها

 ( ةيكلاب) مالسالا ىلا
 وهوةمكحلاة تتكامل
 ليزملا يدلل مضوملاليادلا

 (ةن-1!ةظءوملاو) ةمشلل

 ْ : كَل ىحال قااىهو

 |0 الرد لوشلاو نوغاللا عو اش دف دطنمي رف ةعرج لد كاي يتماوب ١| 8 و اهب مه صان
 أ 4 نوفلتخم هيف اوناك اهف ةمّيقلا موب مب : عل كيرناو » ىاعت دلودو © هيمعلا

 | نيلطبملاو باوثلاب نيدقحلا ىزاجف 7 3 مون مهني هللا ركضف تردلا عاف ىعي

 ظ ا 7 ةنسملا ةظعوملاو ةئكاب كير ليبس ىلا عداؤ» لجو ع هلوق 6 باتا

 ١ ةيمحلا هكا ةلاقللا ب ةيكللا مال_سالا ند وهو دم اي كبر نيد ىلا عدا |

 || ةلداحلا قرط نسحا ىهىتلا ةقرطلاب# نسحا ىهىتااب : مهيدناهه لداجحو 4 مبا داحو ول

 ١ لاقو مهسفنال مهريغمراتخا ام لسن مهل هللاهراتخاام ناكو أش مهسفنال او راتخم م

 | ىسيع ةميرشىف دحالا موب م 3 تبسلا موب ميظعتب ىسوم هللا ثعب ءا ازعلا ض

 | هيلع هللا ىلص دع 0 ةعجلا موس دحالا مونو تدسلا موب عسل 7 0 0 هيلع 5

 | ىفو ءاسالا لضفأ !سو هيلع هلا ىلص ادع نا اكةملا مو ا ا

 ا همرحو مهضعل هللا دوهملا هيق اوقلتخا ندلا ةدات5 لاق رخآ لوق هي 5 ىزعم

 الو تيشلا لانو ىئأ تدسلا لمح اعا هلوق مم نوكي لؤقلا اذه لعق مهخمب

 ةدرع ة اوعدمو اونعلفهيف اوداطصاف مكعب : د وهلا مهو ةق اوقلتخا نيدلا ىلع ا

 1 قفاىعالا ءروشس ريسفل ىف ةصقلا تمدع دق و ءدلكخلا هيلع دواد ندز َّق ن تاتو

| 

 نآرقلاب وأ ف 8
2 

 | ىذلا باتكلاب مهعدا ىأ

 ها ةظعومو 0و

 ْ بئارع ةفرمملا ةمكحلاو
 00 1[ 2 - ءا 750 لا

 أ هللا ىلا مهعداو ىعل مي 6 4هيمسلل ليؤملا قدلل 2 وما لءادلا ىهو 01 ةظءعوملاو.ل ا١اعفالا

 اذ[ وا © .ةففنام ةصوو يات كا مقلع و42 ال هناوهق تبهرتلا عراب
 00 ا - يم م 2 2 0 ةيهرلاب ةبغرلا طلع نأ

 1 1 4 0 0 "ا ل ا 0 : دي
 ١ ا ند نءالاو قفرلا نم ةلداحأ قرط نسح | ىه ىلا ب رطالاب قع 2 نسحا نه اى ا 2 اح و)ةر ,اشداابر ران |

 ْ ةشلر طلاب (نسح أ ىه ىتلإبا

 ١

03 

 ةلد احلا 0 1 نسح اىهىتلا

 "؟ * هوم 5 0 1
 / مح لوالا مسقلا ماسق | ذنلو اولمحو اوفلتخا سائلا ق لق و فدلعأ ال و دظاظف ريغ

 0 ءانشالا ةقرعم نويلطي نيذلاةيقاثلا رءاصيلاو ما لوقتع ىلإ ناعح 1 3 ولع 4 ءاجعل علإ

|| 5 
 مهعدأ قع ةيكحلا كبر لس_س ىلا عدا هل ]وش مهلا ناخسللا مه ءالو ٌوهف اهقئاقح ىلع

 ريع نم سنللاأو 32 . الأ لان

 سا :كااوعقميو اودفطإ ىد اهقئاقح ءاشالا | | وملعي ىدح ةييقلا ةيعطقلا ل / دلاب كا قل أ 0000 0
 تت ولقلا 0 راع و هظااخف

 5 أ 7
 ةيلسلا ةرطفلا تاككص 0 مهريعو هياعدلا٠» نك ءااع ! صاوخ مهو لوةءلاولجنو سوفنلاظءيو

 ضد ىلا اولزني لو ل و مل نيذلا سانلا بلاغ مهو هي الا ةقلخلاو رظانملا ىل أي نه لعدروهو هضحملا اولزني لو لامحلا دح اوءلِس ل نيذلا سانلا اصالا ةقاثخا

 نادل

 «(ةنسلا)(كن رليبسىلاعدا) نوفلاخ (نوذلت دم) ندا 0 قاواك افلم 1 1 اسئااودوبلان اس سب( مد مع 5

 هللا الاهلاذاب لاش و نا رمل( نسحأ ىهىتلابمهاداحو)ن ةلاظعاوع مظع(ةنسملاةظءوملاو)نآر ركاب كشك رنيدىلا

 ا 5-2
 ةظعوملابءالؤه عداىأةنسحلا 0 4 و ملار راما محا ماننقالاطسوأ مهفن ناصعلا |

4 



 1 لا : --1 66 1 1 "

 مدلاوهو كتدشلا لابو لعح اعلا ها لشو مهيلع سعالا 5ك تدسلا هللأ مهمزلاف ٍْ

 مه رك ذو ل الا هلاولاتحاو ىرخاهومرحو هلا هيو ديصلا اراحاو هيفا وفاتح ء

 نم ةماعا نع هللا لضأ لاف هائىر- اة[ ور وو» ةنلكال اد 0 لذ ندتو ةمايقلا |[

 1 لسفتملا موباانادهفاشهللاءا عدد الامونىراصناللو تدسلام وب دووال ناكف انابق ناكا أ

 نولوالا ايندلاىفنورخ آلانحن ةمايقلا موي عبت ال مهكلذكو دحالاوتبسلاو عيا |
 أ .لاق !سم حرش ىفىوونلا نيدلا يع عشلالاق» قئالخلا لبق مهل ىضقملا ةمايقلا مون |

 1 لوخدو 0 نوّشاساادوحولاو نامزلاىفنورخ آلان ثيدحلا ىنعمىف ءالعلا ١
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 ميا تلحأت انيط مهاعانم رح > اوداهئذلان م اظف ىلاعت هل وع ريظن ومهسفنأ مهل وم 5 ا د 1 وطال

 اسدلا مهشدع ( ليلق عات 3

 | ( مبان 7 1

 لعو م ةرخ الاف عجو

 نع اولام ) اوداه ب خلا

 و

 0 بالا مده 000 اواع نيد كيرزامر#ا ا

 ل > دف 8 لعق لكل عاج لغغا وسلا نال هتجرو هنروذم ةعسو ةمر كو هللالخ -ٍِه

 لقاءا نال ةلاه1لاب هلعشاعاف ءوسلا لع نم لكو 3 الام ليو ىصلسملا امور وكلا
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 هنعردصياعاق ةم 2 0 محب ل ةدنع ردص نفث جيشا لعءش ىخرال

 0 7 ترف هديضصحال ند ردش ةليطوأ باىمتءا | نم هياع بترتي هام ردش هلهملاما هلهد (انم رحلدوب 0

 ملصأو بان مث ةلاه >- أ

 قمر كلذ دعب نع اوان مش قف ىلاعت هاوقوهو هج ربو هيلع بود ا ١ نليعسمللا ق لمعلا لبق( لبقزنم) كايا

 ماعنالاةروس قةرولاءده

 ام رحاع ( مهازإظ مدل

 وس 0 دعو ىى 1 5 نامت 16 لعق اعا ءوبقلا| لعفنز 1 كا !ءانص ةام ) مملع

 2 داطالا ىمملقو ل[ لدعلا او ,لصأ قع 3 ١ وولصأ وو ءوسلا كلذل اع دعب نم

|] 3 

2 

 هن نهةيوتلاو ةلاهخلاب ءوينلا| لعدعب نم ىعلا 7 اهدعب ند كي رنا« ةبوتلا ىل 1ءةماقتمالا 1 1 كو 0 ومعشلا

 1 # نيداتلاونينمؤملا عيمجم ىنعي # محرو# نمآو باننمل ىنعي # روفغل 9 وح > 9 م ينكح وم ل * م
 ا

 ا ن 0 9 اخ يسشا |[5
 اربانا 8# ىلاعت | ع اذه لاقدنأ ىرابنالا نبانع ىزوجلانبا يح 1 3 3

 1 5 عهارال نا 1 2 هللا مرح ,موندب ىأن ورضي

 8 0 2 ١ م ءددلا (كلذدعب نماونانمث) اجور الهاحن ع ناودمعت (ةلاهجتءوسلاا والعن. دلل) داب( كب 7 ( 0س

رباذا) ,ع(محر) زوجت (زوفنلةبوتلا دعب نم ء(اهدعب ن ه)دجاي(ك رنا) مير نيب و مي ام ةلِم هلا( وكص 0
 (ةمأ ناكيها
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 هللا ناذ داعألو 8 ريسع ردطض ند 55 هللاربْأ لهم رب زا لو مدلاوةتمملا مكيلع مرح انا مئاوع

 (بذكلا م بيرل ا 9 ريسشت دقة الا قابواها 0ك وةريعلا نوداذع مرحملا ى ار 2 (محر :

 ماعتالا مالكم نوطب ىفام مك وق ىف ةمرهلاو للاب ماهل نم همكتنسلأ أ هفصتامل بذكلا اواو هالو اولوش الب 3

 اولؤةثال كلوةىفاهلثمماللاوهنم طر::ملا سال ىلاوأ حولا ىلافصولا كلذ ءانتسا ريغ نما اورج را 1

 نا كلو بذكلانم لدد(مارح 4 لملاةروس م١ اذهولالح هي <ه١ رح اذه)هلوقو مار

 افضل ندكلا تعنت ١)

 > وهدللالذ

 كا ركعز
 مه سعال ميحر روفغ هللاناف داعالو غابريغ رطضانف هبهللاريغا لسا يذلا

 ار
 0 مالكلا قايس ىضتقمو يا ذل ةصلاخ مامنالا هذه نوطبىفام اولاقاك ه# مارح ادعو ارح اذهو لالح 0 ا ا دع ١

 بذكلا متسلا ا عابسلاك ليو هيلا مضامألا ةعبرالا سانحالاف تامر 9 رصخحاد اب ةللا ريدصتو

 داخالو اوف رحتألو يأ يسر ات مار ال ا نارغالاب نك باصتلناو ةيلهالا رخو |
 مكتنسل اهب قطنتلوق ل >ال 1

 لجالال .ههاوفأ ف لوو
 لوق نكلو ةنيو ةح

 5 - كلاو كم -- هند ع كي ءدايعل نردصع# محو مدلاو ةتيملا مكلع مرحاما # هتدابع ةهلآلا ةدابعب نودصتتت

 قاعت وةيردصمام لهو 4 ِ

 البمارحادهو لالحاده

 هم

 ْ 0 اذه 8 3 معلا هفصتامل بذكلا | اا اال

 ناهرألب ىوعدو جذا_س

 00 تكلا 0

 نيع هناك هلو 0

 هب تقطن اذا بذكلا

 ا ا م4 ءدلكي ايف رعلو 3 م 01 0 وا 00 هقرقح نأ .

 ”ىرق )هر عشلا فصت اد دعو لاخلا كام يح و مهاوقك مالكلا مف نم دع 1

 ا ىلع صئاابو ةفلدأل ةقح مفرلابباذك وأبو 0 جٍ تدي الدب رلاب نانكلإ ا

 ١ صر اذ دكا: نمصتيال ليلعت 4 تبذكلاهللا لعاورتفتل 0 بذا ءاوكلا ملكا ىءعو :أمذلا |

 بذكلاتاحدقف مهتتساأ غاب ريغ رطضانف هب هللاريخا اكو ا محو مدلاو ةتيملا ركيلع مرح اعنا ١
 2 مى ةرقرا'ةروسىف اهماكح 0 كد لا هده ريسفت مدش 7 0 هللاناذ داعالو 0

 لحالاو اوشالو ىقعي 3 دكت ل تفصل 1 اولوشالو ىلا هوقو # انه |

 بذكلال حال 66 2 نو 0 ركاز 34 ١ رحاذهو لدا ادع 0 بذدكلا مكفصو 1 |

 دهام لاق كلذ اولمفشت الف ه طتو بذكلاالا تدسو ىعم م 5 ريو كليلعل نيكل هربغاال 1 ١

 هنروصي هنروصو ةتيلحت
 فص اههحو كلوقك

 رسلا فصئاهعو لاخلا

 هللا ىلع اورتفتا) ىفماللاو

 ىذلاليلعتلا نم (بذكلا

 ضرغلا ىسعم 0 ال

 ارو ةضااخ مااا نوطب ىفام مهل وق ىنعي سابع نبالاقو 4 .ئاسلاو جريمعلا ىنعي 1

 نم ءايشأ نوهرحتو ءايش أن ولحن اوناك ةءلعا 1لاىف تارعلاّلأ كلذو انحاوزأ لغسل 0 ١

 هي بذكلا هلا ىلع اورتفتا ف ىلاعت هلوق وهو ىلاعتهتلاىلا كلذ ن زوبسفيو مهسفنأ دنع |
 مكيلع محا ا ىف هللا 1

 اهحعذب ىعأ ىتلا ( دبل ] مْ 2 ا بذكلا هفص ونال هللا لعاوبذكتف ة كلذ ان سعأ اهللانا ١ واوشال ىوعإب |
 هللا مرام لا دهحل ا( رططمانفإل مانصالاو أ ادعهّللا مسا ريغب عذامو (هبهتلاريغا لهأاموريزنملا طو)- وقسملامد(مدلا

 هللاناف ) : ةرورضلاريغب لك اللد معتم لاش و ّقيرطلا مكاق(داال و) ةتملا لكال لحمسم ريغلاش ل ىلع (غاب ريغ) هيلع

 ىشسلا أ فصتامل اولوةتالو ) ةرو رضلاة نع ةكملالك اد[ رذا( محد) ةزورقلا ع ةتيملا لكابزواهتم ( روفغ

 اوقلتمعل (اورتفتل)ءاسنلا ىلع (مار> اذهو) لاحرلا ىلع(لالح) ماعنالا رد ع انما كتب اواوقنال(بذكلا
 كلب (بذكلاهللاىلع)

/ 



 سائللاوةقاذال ا(نوء:صياوناك اع

 1 ذملا هقاذاورضلاو سؤئبلا نلف هاذ نولوةفاهنم سانلاى معامو سادشلاوايالبلا فاهعو. حلل ةققملا كر رح مهد

 نباللا ىلع هلاقشاله.ديش دقف سابللا امأو عشبلاو رملا مطنم كردي ام ملالاو ررضلا 0

 ال ىل اع ةقاذالا دك ا 6٠ 0-0 ثد اولا صضعب نم 1ع عبارلاءزخلا و ه.سدتلاو ناسنالا ىّدع

 م كردام هش ||

 ال هنالفذ فوكلاو عوجلا

 امر. ىثعياع ةرابع منو

 ٌ مهةاذاف لبق هناكف سدايو

 فوك او عوام مهشغام
 (ممهلوسر معءاحدقاو)

 ميسو هيلع هللا ىلص د أ

 باذءلا مهذخاو هوبدكف)
 لا ع

 لاح ىفىأ (نوملاظ م-

 هنأ اولا رظااب مهسايتلا

 5 9 ع

 هللا ىصهللالوسرنأ ىور
2 

 لها ىلا هحو سو هيل - هحو اسو ةيلع
 ماعطب طسقلا ىنسىف ةكم

 م-هيل هللا لاف مف قرفف
 © ع

 واكف)عو م0ادا1قادعإ اولكف) عوللا يقاذانأ
 ىد ىلع ) هللا كف ز رام

 منك اءالد (اطالالح)

 كك امبارح كر
 ةةوضللا "لاوسالا
 بوصغااو تاراااب

 ها باذعلاو عظلاب مهسابتلا لاح |

 ”اوأ نومطت # ند 1 ا هايأ متلك نا 9 000 ةدساألا افاد ةلهاجلا مينص نع مهلادص

 كلإ مك نإ كات

 ناوأ نوعيطت (نودبعت
 هللا نوديعت مكنا مكعز : 36

 «واعفشا 3 3 9 الا داعب

 تامرح مهيلعد دع مثهدنع

 مه 0 نع مهامو هللأ

 اح ةقاذالانا كلذذةكدحوو راهسما سامللا ىل اع ةمقوم 2 راعت كللاةقاذالا و نان راهتا

 | رحم اوناكاع 0 املا 1 ءلظن ركع لاق مث هفيسلا ءادرلا راعتسسا

  لهال ريمكلاو ودلع ىلاعت هلال اد ىنعي ب مهيأ ملوسر مهءاحدقاو 00 مدي 20

 14 نوملاظ مهو تاذعلا ممذدخأف هوبذكف لا مهاد ر 1 امدعب مهر 5 ىلاداع 3

 امم اولكف »ف ار ا نلاب

 متناام ركشو مهل هللا لحاام لكاب 00 57 هللاتمعناورك_ثاواسطالالح هتلامكةزر
 0 ءلح ىذلا بتاذعلاو لسع نع 5 , ذاع هع مهددهو ر رفكلان ع مهر رح دعب مبلغ

 ” كلذك نالف 10 فوذلاو 3000 رئا'ءوس تفرع نود لابلا فودكو لاخلا
 ظ ذا لم<نأ ثلاثلا هولا نالنىلد فوأناو 22 نسال تقذ لوش 0

 لاق فولناو عوذلا نيا مللااهقاذاف ريدقألا راصن ةسامملاىلع سدللاو قوذلا

 م 15 ىالاو ةيرقلا لهأذارأ هلال تءتصاغ لش ملو # نوءنصي اوناكاع 8 ىلاعت

 | ةنينأمطلاو نءالاف اوناك مم ا 2١ لحأ لئماتهو نومتني اوناكاام لل انتقام

 ودل هللا ىلص د لاسرا ىهو ةيظعلا ةمعتلاب ماع لح وزع هللا عنأ مش بصخلاو

 مهني نمهللادجرخاف هلتق اودا رو ءاشاق اوغاابو ءوبذكو هب اورفكف ينموهو ميلا

 الكف ولاو عوجلاو دئادشلاو ءالبلا ةكم لأ ىلع طلسو ةمسدملاىلا ةرجفلاب سعأو

 .هناعس هلوق# مهرهظ أ نيب ع نهدجورخو سو هدلعىلههللالوسر مهيدكت بيش كلذ

 !-وديلع 0 ىنعي 8 مل 0 توما 7-0 © مهءاجدقلو قع ىلاعتو

 عي 7 تادحلا مهدخاو هونذكف #3 اهدعبو ةوبنلا لبق هنوؤرعيو هيسن نوفرعي

 | محور ةيآلا مدقتا 1 ىلوأ لوالا لوقلاو ردي موب لاتلا ليقو فوخلاو عوجلا

 | امهدحأ نالوق 5 نيبطاخخلا ىف هك هللا مكن <فزرا اولكف # نورفاكىنعي « نوملظ

 أ لاق ةكم لعنه نوكرمثملا مهمسملا ىناثااو ماعلا وهج لوقوهو نولسملا مسا
 2 كيااولاَف سو هب هيلع هللا ىلذ هللال وسر مه واس ر ملك ةكملهاب ع ولا دتشاإلا ىلكلاا |

 | سانال !سوديلع هللاىلص هللالوسر نذافناببصلاو ءاسنلا لاباف لاجرلا تيداعاا

 ١ سابعنبا لاق عاود وألا لوشلاوةريغو ىدحاولا هاك يلا ماسعطلا اوامحم نأ
 هناحس للا نا ىنعي 6 ابيط الالح وله مئانغااديرب هللا يقوراص نشكل رثعمإب اولكف

 أ اي هلام اوركشاو قف مهلبق دحال لحتمل وهلا هيطو ةهالاما مانغا ل اك لا

 نودبعت آدايا متكذاو 8م 5 ٠ ارب معنأ ىتا | ىندي
- 

 1 اا رف هيلعدللاىلد دع (لوسرمهءاحدقلو ءافكشل ا نماسو هللا[ اق نولمءاونولوَش(نوءنصياوناك اع 3

 و ( ىسلاولتقااو عوملابهللا باذع ( باذءاارهذخأف ( هب مهداحاع (هوبذكف) رهلثم ىش رقى ع مسن نع( ممه) سو

 ةكناهتلاتمتن ) اوركذا ( اوركشاواسطالالح ) ميعنلاومامنالاو ثرحلان ف (هللا مكقز رامولكف) نورفاك ( نوملاظ

 ةدايعناذاولحمانماعنالاو ثرحلا مر 5-5 هللا داع نود.رت منكن ا(نودبءتايا



 00 هراوس 7 ميال ١ زول كازا دو

 ريثكلوقك هلراءتسملا ىلارظنلاب هيلعةقاذالا عقواو ل 5

 !املا باقر نةكمضل تقاع 5 اكحاض مسج اذا ءادرلارغ

 ع
3 

 ! هيلا فاضاو هيلع قايا ءادرلا وص هيحاص ض ىك:نوص# هنالفورعلل ءادرلاب 8

 رطل دقو هلراتفللا 5 ارظن ءادرلا فددوال لاوتلاو ف 0 و رخال فص وود ىذل رك 1

 هاوتك راكم
 ركين ورعاخااي كشورء ورعدتع قادر ىعزاشب
 را لمي هلم رع انقل وذو ١ ع تكلم ئذلا نظذلا ملا

 حو 5 هيلع هللا لص هللا ل وسر نذاف ناييصلاو ءاسنلا لاباق لاحرلا تدداع كبعاذ ذه

 سابالان وهو هيلع اهعاقنا ةك هجواف رامتسملا سايللاىلع ةعقوم ةرامتسملا ةقاذ
 تاقءعوجلا معط هللا مهقاذاف لاو أ عوجلا سايا هللامهاسك لاقيف سلي لب قا

 مهدنع ترجدقف ل تحاشلا

 هبشناذعلا 0 رضلاو 000 ةاذ نولوقمفاهنم نانا 0

 تاصد قنا لاودحالا نايوالا هوج رن هباوح ىزارلا ٍندلارع - مامالاناقو لاقام

 6 ا
 معاك اور اص ميلا اودقفا_!5 0 ماعطا اوه قود 1اناا ا ناعوت عولادنع 4

 كن م 0 هن 6 راصف الماك ادبدش ناك 2 كلذن نأ ىاثلاو عوجلا نو#و ٠

 فوالاو عودا نما اء هللااهقاذاف ل !اعو سس رام ِ ةعالأ الك هللاريتءاذ نسوءلملاهيشنتا ةلاحو ١

 0. تا 1 5 00
 رهو فرعتلا عضو عضوبف راعتسي دق مك مذلاب قوذلا لقع او هةاذألا لأن فتةدنرعتلا ا

 سعاشاالاق هدنعام قذوانالف رظان لوقت راتخالا |

 اماذعو ابدع انياا قيسو ه اهنتمعط ىنافامدلا قد نمو

 (ثل م اخ واق )

 ا 0 كلذ 0 ةَلغ ا هللال وسر 1 ءاق رنا م م نا 1

 1 هللا ىلص ىنلاث وعي فوخ ىعلا فولاو و كعب مو 0 ماعطل اخ لق

 | مهلو> نم ىلع ريغتو مم فيطت تناكف ةراغالل اهثعس ناك ا مي
 ا امرككدح واق نأ راعتشا سامللاو ةقاذآلا 00 2ك َلْعَأ ناكف 1 00

 1 : .٠ ) 3 2 ل

 ْ ايالم ءلاىق يعول ةلا ىر َح

 ا دا تدار د 0 ناسن 5 5 ملا ١
 | لبق هناكف سبالي وامهنم ىقغياع ةرايع عقوامل هنالف فوكلاو عوجلا ساب
 ١ - كي اس ءااو ىاع 0 معن م ضل دع فولو قا مهشعام م قاذف

 1 قودملا 3 راك ةلاح عوجلا كلذىف مسهل ل 1ص نأ لصاخلاو سا. الا همشاف تاه : |

 أ نعربع ىلاعت هنأالا فوكلاو عوملا سايلرثأ اهفىع هللانا ريدقتلانا ىناثلا هحولا |

 | ريغتو ندبلا ةكمو نوللا بونشو روعشلانم مملع رهظام فوللاو عوملا سابلو



 لتقلانم (ةنمآ تناك)

 اهيز.ال(ةنئمطم)ىسلاو

 مم ةنينامطلا نال فوخ
 قاقلاو جاعزت الاو ندالا

 اهتزر اهينأي) فول عم
 لك اعساو (ادغر

 دأب لح ند (ناكم

 منابر اهلهأ (ترفكف)

 0 1ع ةمعل ع (هللا

 عر كا ءاتلا 0 -ءالا

 سّؤبك من منعجوأ ع أعردأو

0 

 فوخلاو عوج لا

 اهلهأناك ( ةنمآ تناك )
 لاتقلاو ودعلانم نينمآ

 (ةنئمطم)ىسلاو عوجلاو
 (اهقزر ابتأي ) اهلهأ يقم

 تارّقلانه اهلا لمحت

 (ناكم لكنه)اعسوم(ادغر)

 اهماالم<ضراوةيحان

 رفكف ةا(هنلا عن 59 نا

 00 دم * اهلهأ

 هللااهقاذأت) نآ رلاوإ-و

 ( فودخاو عوجلا سابل
 عبس عوجلاباهلهأ هللا بقاعف

 فوخ نم فواناونينس

 هيلع هّللاىلص د2 برح
 ِء

 درا اوإاسو

 0 وانقلاب هقالزنا اورغكف معنا متر طناف مهيلع هللا نا موق لكل الثما هلعح '

 ا ه6 ادغر ظاهتاوقا ه؟ اهقزر | هيأ ف فوخاهاها جز زال # ةنئرطق ل ا 0 ا

 ًاولق مهلك نيرسفملاو جاجزلا لوق اذه فاضملا فذ ةيرق لثم الثم هللابرض |
 ا ىزوهلا نا لاقو ر ا اهتفصةير 3 اهلشع ىف كم دار 0 7 كم 5 رقلاب دار 1 ا

 وهو روهذاو ةداتقو دهاعو سابع نا هلاق 2كم اع 1| ارهدحأ نالوق هب رلا هذهىف ا

 مهاص ا مهبيصيف , مهعيلص لثم ا

 1 | ايارسلاو ثوعدلا وه فوٌللاو عوجلا سايل هلئااهق اذان هلو 13 ىفذي لا هذهىف روكا دملا أ

 0 وهو لاتقلاب سوي مل !-سو هيلع |

 ١ هدارع لعأ هللاو ةندملاب وهو كلذ م ا ايارسلاو 2 اا |
 ا

 او ىنعي ذعر اهقزر ع 00 برعل هلا 18 هيلا جاتحت نا 6غ ٌ

 9 ' , ا
 هلم || .اركاو ةيرفلا هذه قس 4 تر ةكف ةر 2 نم_هلعأ قزراو هلوق

 قادتنا انااا

 ا < الا ( رشععيارلاءزجلا ١
 1 00 اا

 َ كرثىلع ةممنعج دمعنب# هللا عناب تر فكف 8 9: اهيحاوننم # ناكم لكنه ف اعساو

 عوج ساب هللااهق اذاف 8 سؤباو سؤكون ا أعرداو عردكءاتلاب دادتعالا

 | نم مهيلع نلعشاو مهيشعامل سائمللاو ررضلارثا كاردال قوذلار ا سا فوكلاو

 ْ ةكمل الثم هللاا,مرمضف اهلاح هذه تناك ةيرق نيلوالا ىرقىف نوكت نإو ةفصلا هذه

 || انههو هيديشملاو هكدا ناسا لثملا برض ىدحاولا لاكو اهتقاع لدم نم اراذنا

 1 نيرسفملا ةماع دنع ةيآلاو نيبطاخلا دنع هحوول هيشملا رك د وأ ةيدبشملا ركذ

 ٠ ا 0 دكت ةمعالاو نمالا كعب عوجلاو فولانم هءاون#*اامو 3 لغأىف 5 ةلْز ان

 ش لق مانعا هلا نيب ىأ مكتبرقل الثم هللاب رض ديلا

 ٠ نوكي نا دتوحو | م لثمملا ىهاجنال الثمنم الدب ةيرقلانوكتنا زوجيف ةيرق

 ريدقتف مسو ةيلع هللا ىلص

 و 0 هلام زيذلاب ن نووهتسي اوناك ى جد اه م ىلعدتلاعسوأ ةير ّق انا ىاثااو ميصلا

 | نيرسفللا ضعءعبو لئاقم لوقىف ةشدملاب تل

 اه لا ةهئحشت تافصب 8 رقلا هده فاصو ىلاعتو هياوعس هللان 2 يتلا وه

 تلزت ب لأ هده َلَوَقَأَو نسما هلاق 7

 . اومنصي نأ مهرد ةمدملا لهال ذاثم هللا امر مَضف 3ك َلظ 3 ةدوحوم 0

 ”فوحخلا نإ تاعاع وصل تيدسسو فوأناو عوجلا نم

 ١ هللا لص يىنلا نال نيرسفملا وو لوك ّ 3 سو كع لع هلبا ىلص ىنلا 36 جلا

 ا ناكف ةشدملا ل رحاه اك لاتقلاب أ

  تاذ ىنعي © ةنمآ تناك ف ةكم ىنعي ةيرق الدم هللابرضو ىل اعت هلوق ريسف عا

 لاقتالا ىلا نوجاتحال اهلها. ةراق ىنعل يك ةيعطم # رهياع راغيالو اهلهأ جارمال نمأ

 هناحمس هلوق ءريظن رحملاو ربلا نم

 | فهو انو هيلع هللا لص

 ةريملاو قزرلا اهيلا لمح ىنعي # ناكم لكنه
 مهاربا ةوعدب كلذو 0 كك | قع هَ لأ ىح ىف !اعتو

 ' الدكم لهأ ىلع اب هللا ما ىلا علا '0 اج هارملاو همن كح لل 10

 اهيرثأ

  مهالتبا ىلاعتو هيا هللا نا كلذو 7 قفوكلاو عوجلا سايل هللااهقاذاف 0 ىلاعت

 آ| ( عرب )
1 

 لأتف مهم م دنا 00 را روكلاو دود. ا مولع



"0 

 خككه-ا

 ا اهصالخ ىف ىجستو اهئاذ نع لداحن هي ادهسفن ع م ا 2 بوصل

 |[ كلغام ء 0 تالعام سفن لك قاوناو 99 ىدفن ىف لوقت ةاهريغ ناش

7 
 ىأ# هد رقالعم هللا برضو # م 0ك ردا نوصتقنيال «# نولظإال مهو ف

 كا رشو ريخ- نم تا 1 اهسفننع.جت و مصاخت ىعا 3 اهسفن نع لداجت |

 ىرخأ سفن اهل سيلو ةدحاو سفن ىهسفنلا .تاقناذ» اهريغ ىلا غرفتتال ةلداجناب

 دقو ناسنالا ندب ام داريدق سفنلا ناتلق» ع لداحت سفن لكمه لوق ىنءم اف
 ةيققحو ؛ناسثالا تاذءعوح ها كوالا سفئلاف ,ةتقسحو ةناذ عوج ام دارب ا

 ْ كلذوو ونيكر شمانكامانيرهتلاو مهاوقك هنم لبشالاع راذتعالاةلد اهلا هذه ىءهو راع

 | رشو ا ريخ نمامندلا ىف تلعامءازج ىنعي # تلعام سفن لكى نوتو * تاراذتعالا نه

 ١ ةدايزريغنمالماككلذ نوفوب لبأيش مهلاعأءاز> نم نوصقنال ىنمية«نوملظباال هوز
 | نينمؤملاريمأإيلاةفانف و رابح الا بمكل لاقهنعهللا ىضر باط1!نءرعنا ىورناصقتنالو ||

 ظ تاميالعلا و تاءاسكيلع تتالاب نيعيس لع لع ةمايقلاتيفاوولهدس ىسفنىذلاو

 ىت>هينيكر ىلءاثح الا لسع ىبنالو برقم كله قمامةرفزرفزنا مهجناو كسفنالا

 موب ىلاعت هللا لت أاهف كلذ قيدصتناو ىف الا كل ًأسأ ال تراي لوش نجرلاليلخ مهاربا ا

 | ةموصخل لا زئاملاقةي. الاءذ ٠ ىف سابعنءانعةم ركع ىو رواه سفن نع لدا سفن لكفأت |
 اهب شطب أدب ىلنكت مبرايورلالوقتف دسجلاحورلام داك 2 ماقال

 ا 4 ريم شاك نت 2 ا مكرا د لوشو اه ًانيعالوا 2 2 لجردألو ا

 ْ رونلا عاعشك حورلا 6 ءاعق ام ع نيعالو أمم ىقمأأ لحرالو | 7 نعطي د 1

 ا ذلاثم امهل هللا ب رمضف ىالحر ته هنو ىانمع ترضصتا| هنو قاسل قطن هيف

 لمخل هلاثيال دعقملاو رّقلا رصربال ىعالاف راع هيف اناتسب ىنمي اطئاخ ذاخد دعقمو

 ذاغم هللا ب سذو 0 لحوْ ه "رت هلو 3ع تاذعلا امهيلعف قفل 0: اباصاق كيفما 3

 اههدح أن ييبا 3 ةمساشماماهني- رخلآ ىش الوق ٠ هش ىشى لوقنعةزابع ثمل 0 ةيرق بت يس سو سس يس يرو ام
 8 3 00 - 5 5 8 ٠

 ا ناك دع ىا ىناعملا نم ىعمو هرب ةباشملا نع ةرايع وه لو هروصبو ردح الا

 ا ترش دقو نكي ملوأ ادوجوف لا كلذ ناك ء اوس ةهثمعم ةفصي فوصوم رى

 0 أش نوكت نأ لمتح لثملا اذه ام هللاب رض ىتلا ةيرقلا هذهف نيد» دووم ”ىشب

 ا نأ ل 8 ع 5 رقلا كلتف ىباثلا ريد تلا ىلعو ةئيعم' ةيرق نوكت نأ لمتحو اًضوردم

 اهمال 2ك ريغ 6 برقالاو 35 امن ىلع نيرسفملا نم رك الاف اهريغوأ ةكم كن

 0 ناكل هناتك َّق ىرتخلا لاقو 5 ريسع ن 0 55 06 لثككمأو كل ذاغم تبرض

 كك وسمو

 م42 لع هللا امن موق 0 ذاثم اهلاح 0 لا ةيرقلا لمح 2 ةيرق لغم هللا رق

 | ىلع ةرد_قم ُ رق داورننأ نو ا م هللا لزنان اولوو ورع 5 كةنعملا د رطباف'

 اوتار لس لأ ميولاواخأب ءاذواهن.ع ع ىهف هندذ ى هةساثلا سفنلاو ا

5 
 هضش قوهسفن هتاذو" 6 | 14 لحم اًةروس منيعل لل ةنهنال تأ 5” ]وس سفنل ا ىلاس فنا تفضأ ا او(اهسفن نءلداج

 ىهاك ةلاسفنلاو هريغ
 ةلا ىه ىلوالا سفنلاف

 هناكف اماذو اهنيع ةماثااو

 ناسنا لك ىنأي مون لق
 ناش همهال هناذنع لدا

 ىسفن ىسفن لوب لك هريغ
 راذتعالاانع ةاداحلا ىنعمو

 انواضأءالؤه هل وقك نع
 1 اطار انه

 نانيرهللاو ةيآلاانءاربكو
 لكفوتو) نيكرششمانك ام
 طع (تالءام سفن

 ايفاو اهلع ءازج
 كلذىف (نوملظرال مهو)
 (ةيرق الثم هللاب رضو)

 هلع ىلا ةلرقلالعح ىأ
 هللا هنأ وةلكل الثماهلاح
 ممرطباف مهبلع

 هللا ل زئاذاولوتو اورفكف
 دا رثذأ ْز وجت هّمش مه

 هده ىلع ةردقم 5 ل

 ىرقف نايك ناو ةفيصلا
 3 تناك ةيرق نياوالا

 الكم هللا اهرمضف اًهلاك

 اق لثم نم اراذنا ةكمل

 هلا

 ا( ١ ةرحاف وأ | برص دق لثملا ىزارلا ندلارخن مامالا لاق ةبباشملل ةعوضوملا ظافلالا عأ وهو

 لبقل (اهسفن نع) مصاخل

 اهناطيش عم لاقبو اهسفن

 8 ونو)اهحورعملاقبو
-/ 

 ءراةوأتر ( نش لك )رفوت ١

 ريخ نم تاعا ع (تلعام)

 ( نول واظبالا مهو ) رشوا

 ال ا نم صقئال

 ييرمسأو طلارلاورلو د كمل هاتقم لاقت( ةيراال ل1 دز ايسىلعدازب



 هارب

 الف (مهراصبأو مهعمسو ممولق ىلع هللاعبط نيذلا كنا وأ) رفكلل نيراتاومادام (نيرفاكلا موقلا ىدجالهتلاناو)

 ةلفنلا نالةلغتلا ىف نولماكلاىأ ( نولفاغاا ره كئاوأو ) داشرلاقيرطنورصبالو ظ.عاوملاىلا نوةصيالو نوريدتب

 . 1 ههتس 0 م انما اهأ م 1 مل نزلا ) ةياغ ىهفباوعلا ريد نء

 ىلعلد م 1 نا مْ

 لاح نم ءالّؤه لاح دعاس
 1 لاو ا اع ما مييصتلالو ناعإلا

 ْ لا نولفا-هلا مه كئلواو ف هيف لمأتاو قحلا كاردانع تبأف
 | مه ةرخ لاف مهنا مرجال 5 ةنهارلا ةلاحلا مهتلفغاذا م هبدارباع ٠

 (اورح اهنذال) كءاوأ

 : ملعالا مهلدنا ىأةكم نم

 1 كيرنامث  دلخلا باذعلاىلا مهب ىضفااعف اهوفرصو مهراما اوعيضذا## نورساخلا مهرصانو مهيلو هنا |ىتعي
 || ورصنلاو ةيالولاب هنع ىلاعت هللاىضر رامتك اوبذع ىأ 6 اونتفام دعب نم اورجاهنيذلل 0 ذاخو مهودعال

 || نينمؤملا اودعامدعب ىأ فلاب اوقف ضاعن ًارقو ءكئلوا لاح لع ءال وَ لاح دعابتل مث ال لجرالكلملا 1 0 لو“ هيلع / -س امل

 | داهجلا ىلع ه# اوربصوا ودعاج مثلا رج ,حاهو السا مدا تح اربج ءالوفهرك !ىبرضحلاك رورمض» ريع اعوفنم اي

 ا هك روفغل ريصلاوداهجلاو ؛ةار حفلا دعب نم 4 اهدي . نم ك.رنا 0 مهباصاامو بادعلاب (اونتفامدعب نم)

 | # سفن لك ىنأت مون 8 دعب ا لع ةازام مهللع معني # مي>ر 8+ لبق اولمفاع رفكلا ىلع ,ءارك الاو
 سطل سس اا سس لا هطلت كم كاش اودعامدعب ىاىاشاونتف

 هب لمعلا مهققو مالو ناعالا ىلا مهدشرب ريالا ىنعإ * 0س رفاكلاموقلا ىدبال هتلازأو 5 ١

 كئاوأو © ءر راسل ” مدقت © مهراصبأو مهم و مولق ىل ع هللاعبط نيذلا كئلوأ

 ىلاعتو دباس هلوق وهو ةرخ لاق بادعلا نم مهدار 9 . اع ىنعلا 6 نولفا غلا م

 حمريل امندلا ىف لمعي اا ناسنالا نا ىنعي ه# نورساد آلا ره رجالا أ 6 ,>ال

 ناعالا وهو هلامسأر عض هنال هنئغ روهظو هنارمسسحن 1 رانلا لد اذاه 5 رخآلاق

 0000 حو نع هلوق 3 رءاخ وهف هلام سأر عرض نمو

 د 7 1 عل مالسالا ىف لو_خدإا نم اوعنمو اوبدع قع 3 اونتفامدعب ند

 قع 3 اهذدَك هب نم كرر ن نا هه داهشلاو - رحفلاو ناعالاو ع 3 اوربصو اودهاح مهنم ناك امل مهل (روذغا)

 رفكلا ةملكي ملكتلا نم

 ل 000 ردا لجل ناك لوو ةءاسرلا نع لبج كاكا ناتو ةيرب | مهتاشيال (يننو) ةح

 2 اولسأ 2 نينمؤملا

 دعب نبذ رثملا (اودهاح

 ىلع (اوربصو) ةرملا
 (اهدعب نمكي رنا) داهملا

 ىهولاءذالا هذه دعب نم

21213575375303 

 م ماسلا ا اس ع. ص هش دش 6 كفاح ع اع ها درج توج عدستم ل ع الوم

 ريصلاو داهللاو ةرحفلا

 ' ىبأ نب شايعف ةيرآلا هذه تازن © مب 3-2 بلاد 0-3

 ٍْ مف ىقثلا 0 5 هللادبعو ءاشه ع 3 ةلسو اول نب دياولا ْن ديلولاو ورع قر هارك الاةلاح ىفاولاقام ىلع

 ٠ كلذ كعل مها 2 مهرش نم اوال اوداراام كاع مهوطعاو مهوب دعو نوال مح رب بوصنم(قأتمون)

 ا حرس ىبا نب هللادبعف ِةيآلا هذه تلزن ةمركعو نسحلا لاقو اودهاجو 0 سفن لك )رك ذابوأ
 | راد قحلو دقراف ناطرشلا هلزتساف سو هيلع هللا ىلص ىنال بتكي ناكو م 7 أ دق ناك

1 
 | اكو نام هراجتساف هلتقب سو هيلع هللا ىلص ىلا ىسأ ةكم حش موي ناك الف برحلا

0 

 هنيدأ ( ىدبال هللانأو )'
 موقلا زهباذ دع نم عب هالو

 اله أ نكي ملم ( نب رفاكلا

 ئذلا كئوا ) كلذ

 مول ”ىلع) هللا مح(

 الدم هءنودحاحديحوتلا نع نولفاغلاَشو اهل ن وكسرت عما“ نع(نولفاغلا مه كن و هه راصيأو مهعمسو

 ْ نما ورجاهنيذلل) دماي(كبرنا مث) نيئزهتسملا ف تازن نونو. لا(نورساخلا مهةرخ ٍِ 34 زل دعاس 2

 هللا لص دج عم (اوريصو)هللال يس ىقودعلا(/ ودهاج من هياخص 1 رساي نير :اعدكم له ؟ مذ عاو ةدع(اونتفامدعي نم) نشل لإ

 .اةرب(سفن لك) ةمايقلا موبوهو (ىنأتءوب) مم (محر)ز وات (روفغل)ةرحجل دعب نم(اهدعب نم كبر نا) ىزارملا ىلع سو هيلع

 ل

 لوتقلا اذهو همالسا ندسسحو مساق 0-0 هيلع هللا ىلص هللا لوسسر هر :احاف همال ءاخأ

 أ تايندملا تاياآلا.٠ نم ناوكتم ةكدلاب 0-0 ةمدم 5 ال[ دل نا انلق اذا عدي اغا

 0 لكافأت مو » ىلاعتو هناعس هلوق ## كلذ ةقيتح رعأ هللاو تايكملا روسلاوف



 06 4 اردو كا حرش نه ن كك 9 لا تدل وه ناعالانا ىلع لِدد؟ 1

 ا هم رح نه ماظعا الذا #ج آظع باذع مهلو هّللا نم بضع مه لعل م اك هبباطو | 1

 تلسا كنا اولاقو اهلبقىف ةبرحت وو

 هاطعاو مالسالاىف نيلمتق لوا ||

 ١ انضوارتماب اولتقو تلق لاحرلا ل>١نم

 و9

 | نيلح رذخ ادي مسه نأ ىو راه ءاونا هل فاك نيدلل ازانعا هنع 525 نا لضفالا ناكناو 1

 تنال 2 لود 5 لاق سو هيلع هللأ ىلص هللالوسر لاق دو لوقتام امهدحاللاقف

 لاقىفلوش اك لاق سوي لاقدخىف لوشامرخ ”ةاللاقو ذا اًضي

' 

1 
 2 ابو هيلع هللا ىلص هللال وسر ل ىكموهو يسوهيلع هللا ىلص هللالوسر راع 0

 ا

 ا
1 

 اهورثآ مهنا ببسب #4 ةرخآآلا ىلع ايندما ةوبحلا اورمتسا مهناب #9 ديعولاوأ ناعالا ||
 7 ًأنفاهو«وةتملاو ريزتللا ل لكأ آورلا كرا عما ركل دوصتياملامالا نم |

 هلوقل كلذدهلز اح اهوهنوأريزتكلا وأ ةتباا لك أيوأر 2|نرشي نأ اع لتقلاوأت سلا أ

 أ

 1 00 ,ىيفاشلا لاقف» 36 قءالعل 0 7 ركالاهشر وصتنالف |

 عشبالءالعلا |
]| 

 ىلا تو هنادهت هلو# هقفاون هو ىفاش ااذح مهن 06 د لاق وهركلاقذاط

 ناعالاب 3 هبلقو ىلاعت هاوقو هن ريعالو هلزثأال أ ىفماو ا 1 ىفأ لعل ا

 حرش ند 5 8 .باقلا وه ناعالا لع نأ ىلع ليلد |!
 4 مظعي ادع مهاو هللا نه بضع مواعق 5 هنىخرو هراتخاو رفكلا لوبقل هعسوو |

 7 تضع تسل ال

 9 ١ 2 صصج سو صصعس - موسوس

 ةرخآ هلا ىلع ايندلا ايلا | وب وحس | 1 لحال رفكلا كانتا !ء مادأالا

 1 يلا تك

 هنكلو )

 ناعالا ىلع ا 2!

"١ 
000 

 1 ىناف همدو همم ناك ءالا طاتخاو ةيالتإالا هقركنم اناعا ىلم اراعناالك لاقف ر ةئكذأ

 رع 00 |. 0 لادخر فكلأبب اك.:!ازاوج ىلع ل.ل دوهو تاقاعع مها دعف كلا و داعن ا كلاملوةيفهينيع |

 "اتا ا: تا لوسرا ١ دقن لوالاامال : ودلعمللا ىل هللالو ركلذغلبف هلتقف اوح داعافان الث 0 ْ 5 , 2 || امو اس 2 ص مع ..لمك 2 | تت 0 1 | 0|

 ١ أ دعب رفكلاىلا ةراشا *« كلذ ف هلائينهف قحاب عدصدقف ىناثلااماو هللاةصخ ريدا |

 ىلد اراع نا الك

 الدب نوكي ناو ( مهظع باذعمهلو هللانهبضغ مهاعف) هدقتعاو اسفن هبباط ىأ (اردصرفكلاب حرشنم للا

 ئرتشاعا .ئدلاو هم ل113 لدنلا نيب اضا رتعا نوبذاكلا مه كس ءارأو لحم نازلع هئاكاب نر موال و
 م نكلو لاق مث ءازتفالا مكح تحن لخدي رف هركملا مم ىقئتساو هناعا دعب نمهللاب رفك نه بذكل

 رفك نما ككاو أوه ىذلا .4 لعتلا و ا كنا الدب د, عم رز نوكي ناوهللا٠ نمدشع مالا ارد

 دكا 2

 مه هناعا دعب نم هللاب

 كاتو انوذاكلا ١
 مهكئاوأوىأن ويذاكل اوه :

 | نريعب نيبذيع“ اوطبرف ادت رالا لع ةيعمو ارسايد واو اراغ اوهر "ااشرقناىورإ
 هنأع ادعي نم هللاب رفك نم

 ىور مذلاىبعسصت2» ناو |
 ا ل 1 1 ١ | راعنا 0 ابل هم اه نكماودار اام هناسلب راع

 اونتفدكم لهأ نماسان نا

 0 م موق ل ناداومت را راف

 ىلع رفكلا ةلك ى

 رسايهاونأ امأو راعمهنم |
 لوأامهوالتق دقف ةمسو
 ليقف مالسالاىف نيليتق

 لاقف رفك اراع نا سو

 اناعا “

 طاتخاو هم دق ىلا هن رق نه

 ىلا همدو همدب ناعالا ا

 هللا لص هللال وسر راع لامؤالا٠ فيل أنا كلذ هل م لقو هكدا !| مكيساب اوقاتالو لاجل

 ١ م | سو هيلع 0
 |] د بح 5 :ةداح وم ةناذاارول كاد 301 0 5 نأ نكعال دلاف : اركاال 0 2

 ىف دوج وم ةهناكادرال 5 كارلا نوني و نيدلاىف« ١ كل اوداع نا كلام لاقو

 ءفامو تلقاع 52و ا 5
 ل 0 /' | دو ا

 قد لضفأ 2 ع د ل
 ازانععا لتقلا ىلع ريصلا |

 ااا نوكب ىنعي © ةرخآلا ىلع ايندلا ةويملا اوبهسا ,بناب كلذ ف ةرخآلاف ىنعي
 ىلا ةراشا(كلذ) مالسالل

 م فولو ديعولا

 + آلاىلع ايندلا مهراثنا بيسب ىأ أ (ةرخآلال !ء 2 اور ( اوبحسا

 6-0 ضبا ذعإملو وزهللاز م طم (ههان مب]ضع مهيلعف)اعئاط رفكلاب ماكت(اردص رفكلاب حرش ند

 (ةرخ الا ىلع)ايندلااوراتخ (ايندلا ويا اورهسامنأب بالا نيدعسنب هللادبعىفةي آلامنهتكزئايندلاىف



 ( ناعالاب نئمطم هبلقو

 ا

 (ناعالانمطم هبلقو )
 تلا ناعالا ىلع دقتعم

 رساي نب راعىف هي الاهده

 000 -- 0 :ارلاورطا+

 | هيفو هند ريغان ل 6 ناع اعالاب 0 كا ادو 0 2 اك 2 لوقلا ضقعا مكلا |

 00 ا |
 ل [رازسامابأو 2 ا نإ كلذو رساينب راعىف 2 تازن ناعالاب "ن1 هللقو ا

 1 ١ تطب را ةراعدأ 5 همك «اماؤ ماللسالان :,عاوءحرب , مه وب دمفاملاسوابابخ والالب واسهصوةي 0

 | 0اتالا قالك نزلتلو هأ امهفرسإي اهحوزلتق و تاتو 3 راها ىج ىجوو نءريعب نسب

 ” وطغو ار راع ةريخملاونبذخأ ةداتقا ةاه كلام اودار 1 ضع م "ا هناف راعاماو

 " هللاىدلص هللال وسر 507 راك هلقو كلذ ىلع مهعيرابف دمح؟ رفك اهلا ولاقو نومهم رثب ف

 1 همحب ناعالا طاتخاو همدق ىلا هنرقنم اناعا'ىل٠.اراعنا الكل اقف رفك | راعنا!-وهيلع
0 

 ا
0 1 

 هللا لص هللالوسر لاف كس وهو سو هيلع هللا ىلص هللا ور راع فاقدمحت |

 ” ةاكلق تدحو 2000 0000000 كنم تان هللالوسراي رشلاق كءاروام !سو
 كلاوداعنا لاقو هيش.ع 0 ميسو ةيلع هللأ لص ىنلا ليك ناعالاب انئمطم

 0 ا أف تلزن دهام لاقو ةيآلاهذه تازنف تلقاع |

 | اورجاب ىتحانمك ارئالاناف الا اورَحاَع نا" سو هيلغ هللا لص ىنلابامحأ ضعب ظ
 نيهراكاورفكف مهادنع هوتمف قيرطلا ف ل يرق هتك ذاذ كد نود.رباوحر خف

 . نقع ةينأ لق مالسالا لوأ ىف اذه ناكو ةيكم هي آلازال فيعض لولا اذهو |

 اهركمرفكف رفكلا ىلع هديسدهرك أ ىرضنا نب ماع ىلومربج ىف تاز لتاقم لاقو
 الارحاخو ههالسا نسحو ربح ىلوه ىبرمضا نب سماع 3 3 م نا ءالاب نكمطم هيلقو |

 ناعالاب نيمطم هبلقو رفكلا ىلعهر 5 أنم:لكفةماع ةيآلانا لاق نأ ىلوالاو ةنيدملا

 ْ | رفا اكلا نم هؤانثتسا مصيالف رفاكب سيل 1 ]رمل تلقناف# اصاخ بسلا ناكذاو |

 رهظبام هباشام ناعالادعب هنم رهظال :كملات لق هرك امال فا الإ | فاق

 ْ رعأ هللا و ةلك اشملاو ةهباشملاهذهل ءانئتسالا اذه مصاعوط رفاكلا نم |

 م ةيالا كح ىف لصف اج
 007 نأ رفكلا ةملكي همم ظفلتن نأ هلزوحم ىذلاءارك الا نوكينأ بحي ءالعل !لاق
 1 | تيوتا تالا ديدشلا ب رضلاو لتقلاب فيوغعلا لشهب ةلةقاطال باذعب

 ا مس (سوةياعمللا ىص هللا لوس ر عم 2 الارهظأ نهلو ًاءاعلا لاةهودتو رانلاب 0 |

 ظ

 0 1 ودعا لس الو رامي رساي بأ اوراغولالبو كيهيضر انا كولا

 ' 3 هنريشعو هموق همنف ركبوبأ امأو بلاط ىنأ همعل نكرر هلا ىذأن ل

 هنويذعي اوناكف لالباماو ةكع سمشلا رح فاو _جأوديدحلا عا ردأ اوسبل أ ونورخآلا |

 دقل بايخ لاقو مدقتاك ةيعمو رساي لتقوهقتعأ ًاوركوأ ءازتشا يحتل ا لوشوهو |

 ظفاتنأهلزو<الر ,ةكل ا ىلعهرك أنه نا ل ىريظال !دوالااهافطأام ارانىلاودقوأ |

 84 كلذدل حابب رصلا لعورك اوافقك منا مهوباعو ل واعمل ناب لباحرصتةملكب

 1 ل201 نك لك د ريصولاو رفكلاةملكن 0 وسام دقتممريغناعالا ىلعبلقلاةنين مط

 ءالعلا لاق كلذ ىلع عاب 2 و تاذعلا ىلع دس اةوابنال درتكلا ةملكب اظفلتمم 0 ا

١ 
 ا
ٍّ 

 نم (
 ا

1 
ْ 
 ا



 1 لحتلاةروس ١ نآ رقلا ىأ 4م ز- : هللاتإي؟ نونمؤيال نب

 عاقساب ىنعم ا هم 0 دنا به امهمانو 0 3 0 لد ًُ قدا ل 4

 ١ م ةلاو ىبرع اذهو ىمعا كلذ نال ظفالا ما نكل ه همالأ
 1 نكعأل نأ رك جلا ةريثكلا مولعلان هل عم ظفالا ثيح نم ز ١

 قوس مالعن نم كلذ 6 ب فركف 0 ةدم مو لعل كلت قاف عم ةمزالعالا

 2م وهف ىنءملا ر عا ا

 نأ رقلاق م“ :ء طفاهانعماف رعب ملامهلعل ةيمعاتاعلكهيلعءرو ص تاقوأ ضب ىف هنم عه 1

 هو هلل هللا كا لا نيذلانا ف ره زدع ع ةياغ لع للدةككرلا تاملكلا ءذع لاك

 ةنلعاللالفو ةاعلا لت 11 5 06 هللا مدرمال 8# هللادنعنماهنا ن وقدصبإل

 مهنهيش كلارا امدعب نآ رقلاب مهرفك ىلع مه دد» ةرخ لاى 7 ملا باذع مهاو 9 0

 تاياب نونمؤيال نيذلا بذكلا ىرتشاعا 8 لاقف مهيلع مالا بلقمث هيف ينط

 كارأ اورفك نيذلاهلا 5 ٠ راشا 9 تت كواو 5 ةدع يهد را اءاقع نوثاخال من هي دنلا

 دك بذكلا ىف نوام اكلاوأ ةقيقحلا ىلع نوبذاكل ا ىأ ه# نوذاكلا م م نشل 1 0

 مهفرصيال و بذكلا م ينداع ن.ذلاوأ ثدكلا ماظعات افا راهب اهبف نعطلاو هللا تايآ |

 دعب نم للاب ر ,فك نم 3 ريس مهلوق ىف نوذاكلاو 0 ع ورحالو نبددنع

 0 1 وذاكلا نموأ كئلوا نم 1 ضارتعاامهت ءامونونم وال نيذلا نملدب 7 ْ

 ةيطرش اك ةوركذاو مدلل تدح ص .نازوحنو بضغ ,هيلمفهلوقهيلعلد فوذحمم 3

 نال لنص ءانتت ا رفكلا الكت ننال ىلع#«هركا نمالا# هلوقدملعلد باوجلاةفوذحتا |

 باتا راعرص مزعع ادلع نآرقلاادرب؟ءاجإسوديلع

 تيثفدللا نوريش ىذلا|اذهةمحعن هنأ رقتلااذهةحاصف نو وهلثم لعى .مسعأ وهن هردقل

 ىذلا ملعت نموهسيل وهم لالا ءاحو أ جولس ودي ع

 لحرلانا ىوروهيلا لح و زءهللا نم ىجووه لبهسفنءاقلتن مب ىنأوهالو هلأ نورين

 نوقدصبال ىنمي © هللا تاي ابن ونم قيال نينا ناولف همالسا نا نوريشباو ||
 3 ملأ باذع هاوإللناع الل مهقفوبالو مهدشر ال ىنعي © هللا مب 8 هللادنعنماهنأ |

 ىرتغشاعا #9 ىلاعتلاةفنورتفملا مهرافكلانا ىل !اعتو هنادعس هللا 0 مث هز الاف 1 |

 هللاتاي اين مؤرال نم بذكلا ةيرف ىلعمدشباعا ىنمي## هللا تايآب نونمؤيالنيذلابذكلأ |
 الركب هلعلا 3 مهاوت َّق ل نويذاكلا هكع اواو رافم تنااغاشيرقر انكلوقلدرر

 [كلع ارا لارا قمئاف لذ نإ تا | اعتوكر رام لاقدق تاقن تاع ٍيسوهيلع هللا لصد 2 ْ

 مهلوق لاح ن عراب اب ذكل ا ىرتشاعا ىلاعتو هناهسدإوق تاقءلوالاوهىناثلاو نوب ذاكلا مل

 رابكلا بون ذلا شت !نم تدكلا نا لعل يادي" ًالاىفو بذكلا كتداعنمو لوقلا اذه 1 |

 هللا دبع نعىلعُما ادانساب ىوغلاىور 5 هللا كايا نمؤيالىذلاوه ىرتفملا بذاككلان ا

 0 ل ند مؤملا تاق كلذ نوكيدق لاق ىنزم نمّؤملا هللال وسر ايت اقلاقدار 2 ا

 هللاتاي آب نونمؤيال يذلا بذكلا ىرتشاع | ىلاعت هللا لاقاللاق ب ذكي نمؤملاتاقكلذ ||

 ُ كيدك ىأ ب ذاكتن اناا الر لأ لود مها مزال تعن نوب ذاكلا هكئاواوهلوقو |

 ءركأن مالا هلاغا 0 رفك نم زغ ىلاعتهلوق#

 اوهادام ( هللا مهيسجال )
 مسهلو ) رفكلا نراتخم

 ةرخآلا ل( ملأ تادع
 ىرتشاعا ( مهرفك ىلع

 نذلا ) هللا لع (بذكلا
 ىأ (هللاتاي آب نونمؤيال

 ىذدكلا ءارتفا قدلياما
 تقرتيال هنا نمؤيالن

 مهلوقل دروهو هيلع 0

 ( كئاوأو ) رتفم تنأاع'ا

 نونمؤيال نال اةراغا
 (نوذاكلا مهر كنا فالف

 نولماكلا ةقيقلا ىلع

 بيدك: نال بذكلا ف

 ثدكلا مظعأ هنلاث انآ

 نوبذاكملا, هكئاوأو وأ

 رتفم كا 3 مهلوق ىف

 نه نوحي 5 اوزو>

 4 دعب نم هللا نفك

 كلو 3 اطرش

 نه باوحجءال هباوح
 لايقدن 6 هيلعلاد حرش
 بضغ ميلعف هللا رفك نم

 هركا !نمالا |

 نوم ىنال 0س ذلانا ١

 ةلعدم#“ ( د ١

 مءدومال) نآ رقلاومالسلا

 الهأ نكيملنم هنيدل(هتلا
 موكل للاخ و هنيدل

 راثلا نم ميجخيالوةحش | لا

 0 (ملأ باذعب 4 و)

 6-0 )قاتخح (ىرتشاعا)

 نونمؤيال نذلا]) هللا ىلع

 هللا لص دمتم (هللاتاإب َن

 كئاوأو)ْنآر قلاو إ-وديلع

 رفكلا ىلع ربج أن مالا(هرك أنمالا)هتلا نم 1 هيلعف هللاب(هناعادعب نمهتلاب رفك نم) هللا ل-ع ( نويذاكلا مه



 ال ناكو شيعي و أ شئاعدعس | همالسا نسحوسأ دقب طيوط ناك امالعدشاودار 1 رس هلعااعا ناوي ماا

 || نارقباناك راسي وربح -1 ا 1 نادعو أفرع « رشع عبارلاءز د من سعاما ىمو رمالع 1

 نيييحت حل الا ا
 ةمرلاوب نا اا ورا ا ناخب 3 رشب هلع اعان نولوش مهنا عت دقل و و

 هللا ىلص لوسرلاناكو للهجنالاو ةاروتلا نآرشو ةكع فشلا ناعئصياناك اراسيو اربح

 سو هيلع ىل اع

 « ىبجعا هباانود ىذلاناسل » ىسرافلا ناطسلب 2-22 ناكو جسادق
 0 ارك ريقلا دل نم 0 هلا ةماقتسالا نع ء مياوق نولع ىذلا 1 ةعا|

 0 اذهو « اذهو 8 نيبريغ ىمحعا ناسل ءاحلاو ءايلا مفي نودحلي ىناسكلاو |

 هريرقتو مهنمط لاطبال ناتفنأتسم ناتلجاو ةحاصفو نايبوذ 4 نيبه ىبرعناسا ف 0

 عمم (.سو ةيلع هللا اص
 ع ا

 ىسرافلاناكسو أ نأ رشام

 ( هيلازنودحي ىذل!ناسا)
4 -. 

 6 ءالتا ءانلأ هل

 0 ا
 ناسلادهوىمحخ ا )ىلعو

 ناسا ىأ ( نيه ىبرع
 00 ”ءذلالجرلا

 نال هيلا ةماقتسالا نع

 | اةلادبعنب بطيو>مالغ انام ليقو هنآ رشام 1 و امهدعرع

 ىبمع آد هاو مناالووه همهغيال ىمجعا مالك هنمدعع- امنا امهدحا نيهحو لقح 0

 صصقلا هذهإءتباعا اولاق ةكم رافكنا كلذو # رمشب هلعباعا نولوشب مهنأ سندقا و إو ظ
 هلوقنهللا مءاحاذ ,عزباك هللادنعن هوه سل وهل“ هم ىدأ وهو 3 0 نهر رابخالاهذهو ا

 5 | ىسابعنبا لاقفوهنع ء رشلاكلذىف اوفلتخاو رشب هلعناما هنولوش مهما سندقلو |

 انإكف ناسللا ىمجأ امنارصن.ناكو ماعلبدعسا ةكعاذبق عب !سوديلع هللا ىلص ا

 اوناكف هدنعنم جرو هيلع لدي اسو هيلع هللا ىل ام هتلالوسر نوري ن 0 ا

 ىنباامالغ “رقي !سوهيلع هللا ىلص هللالوسرناك ةمركع لاقو ماعلب هلعااا نولوب | ىذلاناسل ىنءأةلاهذهو

 نب دمحم لاقو شيعي هلعإ امنا شيرق تلاقف بتكلا أرقب ناكف شيمي هللاقب ةريخملا | لال ىمجعأ هيلانودحي
 مالغىلا ةورملادنع سلحي اماريثك ىنغاباهف.إسو هيلع هلا لص هللا لوسر ناك قس |

 , هللادسع لاقو بتكلا ارش ناكوربج لاق ىبرضحلا اى 0-2-5 ىورا
 "دلل لاشو ةبكفابأ ىكيو راني امهدحال لاق رقلا نيع لهأ نم نادبع انل ناكة بسم ٠

 ' لام صاع رفكع لحضالاو ةاروتلا نآرقن اناكو ةكع فويسلا ناعتضي اناكوريج
 هللا ىلص هللالوسر ناكو كاهعدلا لاق مت عمقساو فقيف نآرّش امهو سو هياع هنلا لص |

 دج تباعا نوكر رمثملا لاقف امهمالكب حورترف ايي نق رافكلا ءاذآاذا سو هيلع

 ا لادعن بطيوخ ناك كولم شئاعنم د ممتعا نوكرشملال او ءارغلا 0 اكهه |

 سر نب ةيتعمالع سادعوه لقواسعأ ن اك همالتتا نسحو !ه ًادقو امئارصنن ناك |

 املكلاءذه !تامنا اولاقو سو هيلع هللا لص هللالوسر اودبت ” ارافكلانا لصاحلاو |
 كلذةف بذاكوهو لك ودع هللا نه ىجودنأ معزبو هسفنل اهفيدضي هنامث هربع نه |

 اظدو نيبريغ ا

 نيرم قرع ناش نارقلا

1 

 تاوحا ةضاتس اهتالاما املس

 لاش وةغالا ناسللاو مهلوقل

 وهو هك ريقلا دملأ

 ع

 لامأ اذادو_كمو دم
 رفد ةماقتسالا نع هرفح

 لكل ريعتسأ مثهنم قشغفف

 اولاقف ةماقتسا نع ةلاما

 دملأو هلوقوف نالفدخلأ
 هيالردملا هنمو هند

 اهلكنايدالا نعدبه ذم لامأ

 ) رعندقلو ) ةنجلاب

 3 اراقك ىعب( م مازدخماب

 ىعب )ا هلعاعا نولوش (

 راسو ريح (رشب )نأ 1 رقلا

 (هللانودحلي ىذلاناسا)

 ا نوبسنيو نوءش يو نوليع
 ا[ اذه 35)ى زارع( ىمحأ

 © هيلع ) اهنولعي ةفلب (نيبم)ةيبرعلةغل ىرخغ ىلع نا رقلالوشب (ىب_عناسل

 هذكل نم اسو هيلع هللا لص هلل لو سر هب اوم راعف مهلابب كتي آلاءذهلزن أو هنعمللا باحاف
 "2 ءاطدلا3 نوريشيو نوابع ىنمي # هلانودحلي ىذلا ناسا #9 ىلامت لاقف
 الا دايز ىعمسدنموةيدايلا نكسي ناكناوهمالك ىف مدفيال ىذل اوه ىنعالاو نع اوه

 سس رعلارارعصف ناكناو ومجعل ا ىلا بوسذم ىمجعلا و برعلا نم ناكدنا عم ةمجت هناسل ىف ناكدنال

 و-تموهو برع ادالب ندراصمالا نكسي ىذلاىرعلاوةيدابلا نكس ىذلا ىبارعالاو

 ناوه باوكطادحوو ةغالبااوةحاصفلا نبي ىنعي 3 نيبمىبرعناسلا ذهو #8 ترعا | ىلا

 هللا ىلص دو مالك | يصفب ناسالان د علو ىف ىمج 70 ردم !نوريشي ىذلا
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 0 هدمها ا ةيألاليد(ةيآن كمي[ نقدا

- 

 لا 00 ةيآ نام ةنآ انلذم اذ -
 نوكيالامو هصسدبف ,رعب ةدسفم ريصي تقو ىةلصم ن 0 ام لعاف حلاصملا نم## لزتياع عا أ

 وع هناكمهثش ثمف ن ل ًاًرولصم نو دئنح ةل . |

 ىهجتن كلو دت م (ىدباسأت ا لوقتم 4 رتفم تنااعنا فه ةرفكلا ىا 6 اولاق

 داسف ىلع هيبنتلاو مهلوق ىلع رافكلا عئوتل ضارتءا لزنياع مءاهللاواذا باوجوهو هنع 5

 نوزعالو ماكحالا ةيكح 6 نولعنال مهرثك الب 9 الاح نوكينا زوو مهدنس 0
 حورلا ةفاضاو مالسلاهءلع ليربح ىنمي 4 سدقلاحور هلزن لق ف باوصلا نه اطال ش

 لزنيىف و فرفحااب سدقلا و رريثك نب ًارقوهدوجلا متاحمهلوقكر يطلاوهو سدقلاىلا ||

 6 قيللاب كي رم ف ليدل ىشت تاع اصخاسخ نفاع هكا نا لع ديشفلذ 1] ا

 مهناو همالكمناب ناعالا ىلعاونمآ نيذلاهللاتبثيل © اونمآنيذلاتبثيل فيك اباستلم |
 مهبول تنأءطاو مهدئاقع تمر ةمكحللاو حالمعلاة يار نمهيفاماوربدتومسانلااوممساذا |
 انشا أ ١ تشمل ا ناؤوطممامهو يكمل نيداقنملا 3 نيإسملل ىرشو ىذدهو أ

 فيفملاب تدثنل“ ىرق و* م هريغل كلذ دادضالوص ضار دلهنق وةراشبو ةيادهو

 لزب اع اع .رعأ هللاو ةيآناكم ةيآ انلدب اذاو #9 ىلاعتو هناحعس هلوق # هللاب نوكرسشم |
 نيكرشملانأ كلذو |
 انصسن اذاو ىنعملاو ةيآلامذه هللا لزناذ هسفن ءاقلتنم هلوقتب رتفم الا وهام ادغ هنعاأل

 ىمملاو مالكلا ف لد ضارتعا لزب اع 0 هللاو رخآ امكح هناكم انلدباف ةيآ كح
 0 نم لدرسو ريغي اعو هقال لص وه امو مساناا نم لزني اع .رعأ 7 َ

 لع رافكلل عب ١ رهو عبرت عون اذه و هدا.ع حاصم نم وها مكلذ عيب رعأ وه ْ

 نم دقلتخ ىأ يي تنأ اعنا اولاقؤل# ىل !اعت هلوق وهو يو هيلع هللاىلص ىنالل مهلوق ||

 بذكلاوءارتفالا ىلا ادع نوبسن مهلاباف لزني اع رعأ ىلاعت هللا ناك اذا ىنملاو كدنع ]ا

 0 جرملا سي بيبطلا نالاياكدا علال اصم ىلا مجررتكلذةدئاذاعن او وحسألا وليدتلال ال

 هي نولع جا ,هراك اذ 9 ءاصملا . نمد عرب امل ريغ ءسس ايو ةنعدأ ميكلذدعب مءاود برشب 1

 ل رقلا نميز دحلي , للف # لق حوسأملا ليدبتو مسانلا ةدئاف نولملال ىنعي ١
 متاح لاش اكر لقا وهو نسدقلا لادا و هيلع هللا ىلص ليربح ىنمي## سدقااحور ا

 نآ رقلاب لزن لير بج نا ىنمي## كب ر نم رهطملا سدقملا حورلا ىف 0 دولا |

 قا د ابك. رنه ا

 لجوز ,عهلوك 2ع « نيإمللوو ىرشبو ىدهوهو ىعلإ د ىدعوإل انو 1

 اناعاا وداد زيف نين مولا ب واق كك رقلاب تدك د اىنعي م اون مآ نيذلا تب
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 م لا نم
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 تالا ) ىذا ١ ا

 2 30 ةمحتلسا اهدتلم هلزن

 مهوابيل ( اونمآ نيذلا

 ١ واق اذا ىتح 0

 امير نم م ىئكاوه هف

 لعشال ميكح هنال ةمل لاو

 باوصو ةمكحوهامالا
 مدقلا تاي مهل مكح

 ةئيئامطو .نيقلا ةفو

 (ىرشبو ىدهو١بولقلا
 ىلع نائوطعم امهل لوعفم

 مهلاتيبث ري دقتلاو تبثيل لحم
 لا لاش واداغنراو

 1 ل وص ض

 مه ريغل لا | هذه
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 دي مهل (لؤل مهل عياد الأ ا ًايالهتلاا ( ثلا نش وا ) ( نول"ال مه هر كا )كفن ءاقلت» نم قاتم( م١

 موسنملاو عمان ذاب 0 دا دم اي(كءرن ,م) رهطملا ليدبح(سدقلاحور)هلوزت 00 اعاونآر ةلالزت ىلإ (هازن)
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 سعي[ 1. « رشع عبارلاءزجلا )

 هسقعتو 5 رركب طرش ىلع بترتملا مكلا نال ةدكر لك ديعتسي ىلصصملا |

 آن[ 2و ليقلا اذه نم ةءارقلا دنع ةذامتسالانإب ناذبا هيلعدع ولاو حطاصلا لما ر ىذا
 ١ ناطشلانم ميلعلا عم اد سو هنلعىلاعت هللا لص هللالوسر ا دوس

 حوللانع مقهلانع ليربح ديل رقااذكه مجرلا ناطبشا١نم هللايذ وعا لق لاقف ميحرلا

 || 0 وكوت عز لعو اونمآ نيذلا ىلع ©ديال وو طاست 6# ناطاس هل ا

 نوليشالو ءسعاوا نوعيطيال م هناف هلع نيلكوتملاو هب نينمؤملا ىلاعت هللا ءال وا ىلع |

 دك ةيطلبلارك دق ةذاعتسالاب 7 وسما كلذلو ةلفغو رودن ىلع نورقتح اهثالا هسواسو

 هنوحم © هنولوتي نيذلاىلع هناطلساعا ا اطيتلذا | هنهرهوتالثل ةذاعتسالاب سعالا

 نوكرشم 8 ناطيشلا بيسبوأهللاب 6 هرهنيذلاو # هنوءيطيو ٠ 2 1 سيلبال ( هلسيلفلا )
 "1 1 ةطار كلاب هذ ةلاو ةريزه ىأ لوق وهو نيياتلاو ةباعصلا ||| ةئلوو طاست ( نإطط ))
 | ؟ىراق باقف: سواسولا تلصخ اميرو اهظعاباوث قمعسي نآرقلا ”ئىراق نال اولاق || مجدى ءواونمآ نيذلا لع)
 ' قيو سواسولا كلت تمفدناةءارقلا دعب ذاعتسا اذاذال مأ باوثلا كلذ هللصح له | لكوتملانمؤملاف (نولكوت
 ]| ةعالانم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباهدلا نم نيرثكالا هذه اماق انضلخخ ناوالأ || اعا) هسواسودنمأ لقال

 ا]| ةيآلا ىنعهو اولاق ةءارقلا ىلع ةمدقم ةذاعتسالا نا ىلع اوقفتا دقف راصمالا ءاهقفو (هنولوتن نيذلا ىلع هناطلس
 | هواضلا ىلا مك اذا ىلاعتو هناحم# هلوق هلثمو هللاب ذعتساف نآرقلا أرقت ن 1ك نوعيتوايلو هلوذحمت

 هللامسب لقف ل 1 تدر اذا مالكلا نم هلثمو ام يدأو مهوجو اولساف هن ره ما

 ش ا 0 ءانثأىف لصحمت اه ةسوسولان اذ اضيأو ىهأتف فاك لإ ترا اذاو ىلادوميريعضلا 0 نوك 2
 ا املا ةحامشل!تقونع اهريخأت نم لذ هتغ ةسوسولا ىهذتل ةءارقلا ىلع ةذاعتسالا ىأ ناكشلا ل 0

 ىف 000 0 2 كول نارا تاق دنع ذاع تالا كا دن[ ءاطع تعذمو هيبسيإ

 ١ هذه تمدقتدقو اهريغو ةالصلاىف ةنس ةذاعتسالا نا ىلع ءاهقفلارئاس قفناو اهريغ أ ( ناطلس هل سيل هنا ||
 نمديلا ءاجلالاو هللاب ماصتعالا ةذاعتسالاو ةئافلا ةروسلوأىف اف فالخلاو ةلئسملا ل رة ل 1

 ىلع قلطي سنج مسا وه لبقو سيلبا ناطيشلانم دارملاو هتسوسووناطيشاارش تا د ||

 هللارادقاب مدآ ىت بولقىفةسوسولا ءاقلأ ىلع ةردق مهل نال نيطايشلا نه ةد رملا عيج 0 0 لع |]
  ّ 110اا 5 مهب ر.ع اعو الا لعن 'اطاس هلسيل هناوف كلذ ىلع ١

 ١ سو هيلع هل 0
 | ناطلسمإسيل هنا هلوقب مهولا اذه ىلاعتو هناعس هتلالازاف مدآىب نادبأف فرصتلا 0 (هئاطاساكاا)

 ْ آ هليل نال نولطكو- 0 لعو اونمآ نيذلا ىلع ةيالوألاو هر هل سيل ىعي 0000 ١

 ْ ١ اذا دقت اغا داع كوش ال | ك١ اذه نم رهظيو رفغيال بنذ ىلع م عامنا ىلع ناطانش نوكرسشم) هللاب( هن هنذلاو)

 ا  ةصعبالا ناطيشا|ةسوسو نه لفمملا هنكعال هناو اه ءْض هنوك 5 ناسنالا بلش رضح

 |١١ الا هتلاةعاط ىلع ةوقالو هتلاةمصعلالا هللاةيصعم نع لودال نوققحملا لاق اذهلو هللا

 نواخديو هنوعبطي ىنعي « هنولوت نيذلا ىلع هناطاس اما لاحت لاق مث هللا ق ةففوتب

 ْ هب مهنيذلاو ف هنع تضرعأ اذا ه دع تيلوتو هتمطأ اذا هتيلون لاق هتالوف

 | هلجأن م مه ىنملاو ناطيشلا ىلا عجار هب ىف ريمستلا لبقو هلأ ىنعي 4 نوكرششم ؤ



 0 5 ناك ارسعمن 6 ورهاظفارشوم هنا ا امدلاىف | |

 رهاظفؤ ارسعم ناكنا هناف رفاكلا فال ةرخ رح الاف ميظعلار >الا مقونو ةئسقلائضرلاو ا

 مهنيز لوول ةرخآلا ىف لبق و هشيم انهت نا تاوفلا فوخو صرحا عدب ملا رسوم ناكناو 1
 | هتءارقتدر | اذا 6نآرقلا تأر ,ةاذاذ ة«ةعاطلا نم ه6 نوامعإ | وناك ام نسحأب مهرجا | ١

 | كذبنا هللالأساذ « مجرلا ناطيشلا نم هتلابذعتساو ف ةولصلا| ىلا متقاذا ىلاعتهلوقك [ أ
 ناىلع ليلد هيفو بابحم-الل هناىلع روهتلاو ةءارقلاف كسودوب الئل هسواسونم ||

 ةوالح ىه دو ةعاطلاىف شيعلا ىه لئاقم لاقو لالكلا قزرلا ىه ءاطعو ريش |

 دنع نم هقزر نا ٍ ام نمؤملانال امنع ناكناو رفاكلا شيعنم بيطأاريقف ناكناو

 باوصلاالا لضالا لضفتم مر "022 هللا نا فرعو هريثانو هريدقت كلذو هللا

 || ىفةلص» هلنا فىعو هايا هقزرو هلهللاهردق اع ايضارو هللانء ايضار نهؤملا ناكف

 كلذب هّشيع باطف صرالاو دكلا نم هسفن تحارتساؤ هابا هقزر ىذلاردقاا كلذ

 نوح ىف ادبأ نوكيف قزرلا بلط ىلع صيرالا لوضالا هد لهاشاوأ رنا اان
 | نمؤملاشيعاانا اذبم رهظف هلردقامالا قزرلا نم لانبالو دكو صرحو ءانعوبعتو

 نموا نال ربقلا ىف لصحت امنا ةبيطلا ةايلا ىدسلا لاقو هريغ نم بيطأ عونقلا
 ىهةببط ةايح هنيمخلف هلوقىف ةداتقو دهام لاقو اهمعتو ايندلا دكت نه توملاب عرتسي
 تومالب ةامح اهنال ة:كاىفالا ةانلا دحال برطناللاق نسحللا نع فوءىوروةنلا

 أ ةامللا نا اذهب تدثف ةواق_ثالب ةداع_سوكاله ذاب كلمو م ةسالب ةعكحو رقف ذاب ىنعو

 | اوناك اف سحأب مهرجا منيزجتاو#9 ةيآآلا قايسيف هلوقاو نخاف الا نوكتال ةيبطلا

 أ( نآرقلات أرق اذافإ# لجو نع هلوق # ةنلاىف نوكي اما ءازهلا كلذ نال 4 نوامعل
 | هف لكشاو ملسو هيلع هللاىلص ىبالل هيف باطخلا * مجرلا ناطيشلا نه هللاب دعتساف

 اه.سمادق و ةذاعت_سالا ىلا جاتحم ريع ناك امل سو هب هيلع هللا ىلص ىتلانال هكا م هريع

 أ تناكو مدآ ىب بولاق ىف ةسوسولا ,اقلأىف انعاس ناطشلا ناكاملو كلذ كا

 | ملسو ةيلع هللا ىلص هلو-سر كلاش بيسلا اذهلف كلذنم ةعئام هللا داع تكس ذا

 ريبج نع# ناطيشلا ساو سو نم ةنوصم نوكت ىتح ةءارقلادنع ةذاعتسالاب نينهؤملاو
 1 1 رع لاق ةالص ىلدعي سو ةيلع هللا ىلص هللا ل و_سر ىو هنا مطعم نبأ

 ا 0 ةركب هللا ناهس و اثالث اريثك هللدخحاو انثالث اريبك ربك أ هللالاق ىه ةالص
 هتثفنو ريكلا هتخفن لاق هتزمهو هتثفنو هتخفن نه مجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعا اثالث

 1 هللاب كعت_ساؤ هلوقىف ءا ماو نونجلا ةتوملا * دواد ةادر 0 مدا

 1 م ةعاج بهذ هيلاو ا رقلادعب 2 الأ ىلع لد هب 0 لهذا رهاظف 5

 00000 ل ---

 اعلا ؟

 نم هللا وعأ لو ىللاقف ا

 شيعي اريسعهوأ ناك ارسسوم
 ارسوم ناكنا اببط اشدع

 هعئارسعم اك ناو رهاظف

 ةعانقلاوهو ةشيعبيطيام

 ىلا_هت هللاة عسب ا ضرلاو

 سكعلاب هيماذرحافلااماو إ

 ناورهاظف ارسعم ناكنا

 ظعدرإلا ص طنا رس ومنك :
 6 نر افارسو ء 1 امدلاف نءؤملا شيع نأ رعاو موس موهقزر لآقو ةعانقلا ىه نسحلا لاقو ةعاطلا

 ةامكالمقو هشدعل ال

 ال وأ ةعانقلا ةسطلا ١
 "0 أ ةعاطلا
 ا ١ م ابلاقدصو :

 هلل ا لكم فوقولا

 هتلاىوس اع ضارعالاو |
 اذان( كارقلاتأزت اذاف) ا
 ل مارا كد

 َنَع ردو (هللاب دعتساف) ١

 مك [طفلا لفتلا ةدازا ١
 بيقعتالءافلا و هأ بدس امال ا

 ةذاعتسالابةردصملاةءارقلاذا ؟

 وك ذملا اصلا لمعا نه

 ىنعي ( ناطيشلا نم ) |
 ١ ميجرلا ( سلبا |

 نا لاقنوءلملاوادودرملا |

 تارقهنعهللاىضردوعسم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ١

 عيعسلا هللايذ وعاتلقفإسو ا

 ميجرلا ناطيشلا نم م

 1 ميجرلا ناطيشلا

 0 راجل اق :

 ءىرماو عوشالا نينا دبع فة , آلامنهتا ا --!(نولمما اوناك امنسحأب): رخ آلاف او وث(مهر ,-ا,ميزعلو)
 ةالصلاح ات 5| لوا نر ملأ ا رش نا دجاب تدر دان ار ذا ًارقاذاف) شرافان تاكةموصخىفىدنكلا سيقلا

 هللاةجرنمدورطملا م« 5 ايمو رملانيعالا ( ميجرلا ناطيشلا نم )هللابذوع أل قف( هتلايذعتساف) ةالصلا ولو



 لو ) اب نونتسي مهريغل ةنس اهضناوذ تالا ودتراو ةعيبلاناعا اوضقنول منال كريغ مدصبوأ نيدلانع مكحورخو

 ان 00 انع) سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةعسو ( هلبا دهعب )أو هدا (اوراشنالو ) ةر تالاف ( مع 0ع

 ةبلغنم اوأر ءامم مهعزل ناطيشلا سيك دسم زؤحا . مهأ نيز ةكع اس كفل , نماموقن م ايسياتملل

 نيلع ملا هف عضم اون رخل رق

 وم ه>رنا مك ءودعباوناكاملو

 ع

 او_-ضقن 1 ديعاوملا نم

 نا ) هللامهتبقف [سودهيلع

 0 (هّللادنعام

 منكن أ كريخوه)

 8 0 سعأ نم( عدنعام
 نم ( هللادنعامو دفن )

 دفشال(قاب) هتحر نئازخ

 ىم نونلابو (نيزجيلو )
 (اوربص نيذلا ) مصاعو
 قاشمو نيكرشملاىذأ ىلع

 نسحاي مهرجأمالسالا
 لق م" نواس ا
 ( قارا رة الا

 الانيعونلا لوانت_ مه نم

 هلوقب نيبفروكذال هرهاظنا

 دعوملا 2 افرك ل

 (نمؤهوهو)اع.ج نيعونلا

 لاعأ نال ناعالا طرش
 وهو اه دممريَغ رافكلا

 نه سيل لمعل انا ىلع لد

 (ةبيط ةايح هنييمملف )ناعالا

 ديدش( مظعباذع كلو)

 اورتثتالو) ةرخآلاىف

 فاحلاب (ذادقانع هللا دهعب

 نم اريسي اضىعابذاك هللاي

 نا) ل املا نم مدنءام( مك اريخوه) ب اوثلا نم( هللا دنءاع ا)ايندلا

 1 (؟دنعام) 0 نوفدت

 هرنيبودنيب اعئاصلاخ(اًاص لعنم) امندلا ىف .مناسحاب ( نولمعءاوناك ام ن 0 الاف معاو ,”(مهر

 1كم اى لاش وةعانقلا فلاش وةعاطلا ىف (ةبيطةاب اح هتيم ”) ضخ م ف كلذ عز (نه فلم وخل 1 ا

 أرقلطاناورتا

 ْ 0 سوو ف رحال ( قع باع كو ف هرقل ةن كا لعح راو ةعببلا ا
 | تناكاموهواريسياض ىع# اليلق ان ب لاو بر سيو تلاه سا اني ٍْ

 ا لعوأ رافكلا 00 ةقافلا ىلع ور 58 هردحأ اورب ريص ني ذلا سا زجاو 0 قايةنحلا معن نا ىلع ١

 1 الكام لعنم م مهلاعانم نسحا ءاز رجبوأ 270 تالا اا |

 هريغ مع دقو دهعلا ضقن ند نال كلذو هللا ندنع كري كدص تالسسإ ىدعلا

 1 أ ةيرحأ كن م را مح ءاطد بدا نم لاق سو هيلع هللا ىلص هللا ْ

 ف 95 باوثلل بع 2 لمعلا نوكفف 1

7 

 أ رصنلا نم# هللا دنعامنا # دادن رالا ىلع مهلن 0 و نيلسملا فاعضل نودي شرق

 6# نولعت من كن قف ركن ودعبام  مكل ري ريخوه #4 ةرخ آلا ىف باوثلاو ايندلا ىف

 ىشو يضخ دن الا امام 6 [دئامإ) : زييقلاو علا لهان -
 ليلدو قباسلا مث ىلا ليلعتوهو دفنال © 6 قاب © هتجر نئاز ,خ نم هللادنعامو ف

 تاراغ ه6 نولمعي اوناك امن سحأب ولف نونلابمص امو ريثكنءا أ ا قا

 | لاميإب دادتعاالذا ه# نمؤم وهو ف صيصخلل امفد نيعونلاب هنيب © تاوأ ركذ نم
 || 6# ةبط ةايح هنيمعاف و باذعلا فيفخت اهيلع عقوتملااعاو باوثلا قاقتساىف ةرفكلا

 ا ْ كنق ا م ىكطظع باذع مكلو 3 كلذ ىلع ةمدتكأ وهن كف دهملا ضقن

 1 اهضقنب اوبلطتو 5 اوضقنلالو ف جلبت | ان هللادهعب اورتشتالو# دهعلا

 | باوثلا نم هللادنعام ناف ىنعي هي هللا دنعامنا 9 هس اوفوأ ( نكلو د :دلا نم اضوع

 || ىنمي ه«نولعت مكن اوف ايندلا لجاعنم ىتي  مكاريخ وإلا دهعلاب ءافولا ىلع ركل
 | نم ىنع 2 دنعام# ىل ىلاعتو كرايث لاقف كلذ نبب د 6*9 نيضوعلا نيبام 18

 1 معلو ةرخ الا باون نم ىنعي هك قاب هللادتعام وو بهديو ىش اماذلو ايدلا عاتم

 «6 مهر جأ © ءارضل اوءارسلا ىلع 0 ءاذولا لع ىندي هياوربص نيذلا نيزمتاول ةنحلا
 هس نأ ىربخالا د 01 ء هك نولم اوناكام نسحأف مهربص باوث ىنءي

 ارك د نم الاصل اع ند © ىلاءتو هناعس هلوقو # ىتشام ىل 1ع يام اور اة ءايادن

 ا شالاو ركذلا ةدماف اق مومعلا دي الاص لعنم تالق ناذف٠# نمؤم وهو ىثن ةنأوأ

 1 هلواش رهاظلا 007 كلو رك ذاذا هنآ الا َن ليعوتا قداط الطالا ىلع اص مهم وه تلقع

 أ 0 اعلا عل نمل ىل ]ع قئاو أرك دنه لنقف' قالا قودر' دلل

 ١ ل: الد طعأن م دعولارب رش ىف ةغلاملاو باوثلاب دعولاب ةدراو هي الامدهن ناودهو 7

 || ناعالالء> نمؤم وهو هلوقو صيصخملا , هول ةلازاو هدك انل اتا هلا ركل

 01 - # ةبط ةايح هنيرعلا

 0 1 مكن لاقو هللاباوث (نول ولعت) متكذ ( منك

 | نب 0 زجتلو) قم(قاب)باوثلان 1 دنعامو) ىنش (دقشن) لاومالا نم



 مس إل

 متدكو امو هللا دهعبءاؤولا لب نوكس#ًارظ:ءا ىبرأهنوكب ريتا ىأردصملل ريمشلا ( هي هللا كوابساعا) نيتركت نيب اهعوقول
 2 50 ل 00 0 2 0 7 25 ش

 موب 3 1!نتسملو) مهارانقاو ننؤملاةلقو ممورو شيرو راك نورت::ما سو هيلع هللا ىلص هللالوسرل ةعيبلا ناع ١"

 منك امةهقلا

 اوناكمهئاف شيرقك مهتوقو مهيط أتم كلو مهتلقو م 6 موق اوردغتال ىنعملاو ا

 © هنمتلا ولساعا ف مهءادعا اوفلاحو مهدهعاوضقن افلح ىداعاىف ةكوش اوأراذا |

 | لبحين وكس أ رظنيل برا مكتوكب ؟ربتحىأ ردصملا ىنمع هنال ةما نوكتنال ريمضلا |
 أ
| 
/ 
 أ

 مس

 مهفعطو نينءؤماةلقو مهتكوشو شيق 5 نورتغتما هاوسر ةعسو هللا دهعب ءاؤولا 1

 | *نوفلتخ ديف تنك ام ةميقلا موب مكل نئببماو و ءاذولاب مالا لبقو ىبرالل ريمشلال قو |

 ةقفتم © ةدحاو ةماركلمل هللا ءاشولو © باقعااو باوثلاب ركلاعا ىلع مازاحاذا |
 ا قدفوتلاب » ءاشبي نم ىدهيو 1 نالدخاب 3 ءاسشي نم لضي 7-5 0 مالسالا ىلع ا

 الخد مكاعإا اوذدهتالو و ةازاعو تيك لاؤس ه# نواممت منك اع نائستلو 9 |

 ه مدق لزتف إف ىهنملا عقىف ةفاابموادبك أت نيمضتلادءب هنع ىهنلاب حرصت مني ٌْ
 ىلع ةلالدللركتو د>و اع او مهما دقا دارملاو اهيلع 4 اهتوسدعب #1 ةذاسالا ةعج ىأ 1

 ايندلا ىف باذعلا *# ءوسلا اوقوذنو 8 ةريثك مادقاب فيكف مظع ةدحاو مدقللزنا ا

 ١ ضن نهناذ هنع دي كدصوا ءاذولا نع ؟دودص تالسلا » هللا ليدس نع مددصاع 0 ا

 ْ اع ربت ىفعلإ هل هللاك واس م و اوفلاح واودهاع نمل دهعلاب ءافولاب مهلحأو ١

 0 5 4 ١ ءأ
 هيف متلك ام ةميقلا مون مك نيسباو 00 مكب عا وهو دهعلاب ءافولا نم ل كح ١

 هلا هلوق © فااخلا ”“ىسملا بقاعيو قا عئاطلا بيثيف ايندلا ىف ىندي ©« نوفلتخ |
5 1 5 

 وهو دحاو ندو ةدحاو ةلم ىلع ىنعي ُّ ةدحاو هما مكلعجل هللاءاشولو #3 لاك ٠

 ىدهمو 2 ةئفال دع هايا هنالد_ ىوعل 4 ءاشي نم لضي نكلو و مالسالا نيد

 ١ لعش اع لثسبال ةيهلالا ةمكملا هتضتقاام كلذو هنم الضف هايا هقيفوت * ءاشينم

 | ايندلاىف ىنمي # نولمعت 0 اع نلكتلو # ىلاعت هلوق وهو نولئسي مهو

 لجو نع هلوق © هلزفشاوأا هتءانلاب ”ىبملا بقاسو  هناسحتاب ندا ىراعتا

 اهم اورغتف مركب اداسؤو ةفمدخ قع » 3 الخد مكتاعأ اودحمتالو 0 1

 | ىنملا اذه ررك اناو انوضقنت مث مكلا اونمأيو مكتاعأ ىلا اونكسيف سانلا |

 اومراب نذل! ىبمنىف اًذهو نؤرسفملا لاق دهعلا ضقتن سمأ مظعلا راهظاو مهيلع اديك نا
 أ وهومدعب ىذإاديعولانالءدهع نعش نع مهاجم مالاسالا ىلع ساودكع هللا ص هللا لوس ر

 ضقن قيلياع اهريغ دهع ضقم قدليال امون دعب مدق لزتف ىلاعت و هناحب هلوق أ

 4 امتوثدعب مدق لزنو ة«هلوقو ع هدم رشا وهن ناعالا لعاس و ةيلعدللا لصدتلا ]وسر 1

 ةمالسدعبةطرو ىف طقسوأ ةمعنو ةيفاع دعب ةنحعو ءالبىف عقونم لكل ركش لثم |

 | كدهع

 ةعجج نع مكمادقأ لزتف ىاملاو ةيطق)تلز ةيفاع دعب ءالب ىف عقاولكل برعلا لوقت أ

 كلننيبيل و)دهعلا ]|

 نع ريف هيفو باقعلاو ( لمتلاةروس ) باوثلاب_كلاعأ ىلع هي[ >0 : زهدح ؟ازاحاذا(نوفلتختدبف
 هتلاءاشولو) مالسالاةلمةفلاع

 ةفين>(ةدحاوةمأ كمل
 (ءاشي نم لضي نكلو) سم

 ةلالضلا رايتخاهنم لعنم

 لعنم ( ءاشينم ىدييو)
 نلئستلو) ةيادهلا رايتخاهنم

 ةمايقلاءوب(نولمعت تنك اع

 اوذخمنالو ) ه.زوزجتت
 ررك( مكنيالخد مئاعأ
 ذاخدناعالا ذاخما نع ىلا

 اراهظاو مهيلعادبك أتم ونيب
 دعب مدق لزنف ) همظعا

 ممادقأ لزتف ( اتوب

 اهو دعب مالسالا ة حش نع
 مدقلا تدحواعاو اهيلع

 لز نأ ماظمتسال:“ تركن و

 قا قيرطنءةدحاومدق

 يك هيلع تدشننأ دعب

 اوقوذتو ) ةريثك مادقاب

 (متددصاع )امندلا ىف(ءوسلا

 (هتلاليبسنع )[مودصب
 (هب هللا واس اعا) عاج نم

 ضقن لاه وةرثكلاب ربت

 ةيقلا موب م
 (نوفلتخم) نيدلا ىف(هيف متتكام

 مكلمجل هللاءاشولو) نوفلاذع

 ةله ىلع مما (ةدحا لع

 نكلو)مالسالاةلمةدحاو

 ند هطشد نع(عاشي نم لضي

 رفكلا ىف رمشلا ورينا نم ( نولمعت ك0 اع)ةمامقلاموب (نائستاو) كل ذلالهأ ناكن مدن دل(ءاشي نمىدجو) هني دلالهأ ن 1

 هلل ةعاط نعاوازتف(مدقلزتف ركب )ةعيدخ و اركمو الغد (الخد) كه وهع( مكلاعأا ودمت الو)ءافولاو ضقنلا نم لاش و ناعالا,

 هتعاطو هللا ني دنع ( هللا ليبس نع) سانلا م رصاع (متددصاع) راناا (ءودلااوقوذتو)اهماق(!موبثدعب) لجرلامدقل زنا



 00 نائوهصف ن ذاع ةادكو ا يعد ال ةعبلا 00 ءاعالا اوضتشالو )

 هللانا ) هيلع قييم كل لوفكملا لا عار لغ»١ ا نذ أينق رو [دهاك ( الفك < هللا 35 ذو | ١ اهنم

 ال١ داما ضقةى(اونوكتالو ) +5 م5 رفظ- هيركيزاهف ( رشععبارلاءز 11+ ثنحلا او ربلا نم( نولعفتام
 هقول
 7 ا

ْ 
1 

 ١ 1 وا
 ةوقدعب نم اهل [غتحضقن

 ١ ؛ » ناعالا قلطموأأةعيبلا ناعاىأناعالااوضقننالو او هللابن رعألا لَو ردنا" 0 3 0 يل
 00 واو ١" بل دكا هنمو نات تارك نناقش كال اهدا هلزعىل ى و ١ زرع لع تما ةلاوأ ىل

| 

 ٠
0 
0 

ْ 
 ٠

 ظ
 ٠

 ٠

 ندي

 ِِع ل

 هتمرياو هتفحأ نا دعب
 "ا :
 عج ( اناكتأ ) هتلمحف

 لقدإت فكم اموعز كك

 لوعفملاوأ اهلزغنم لالا ىلع هباصتناو ثكت عج هاتف تثكت تاقاط 4 اناكنا وله || كزغتءاقج تناكو ةطبر ىه
 ابر ىه لبقو هناش اذهنع ضقانلا هببشت هيدارملاو تريص ىنعع هناف تضقنل ىناثلا || ىلاةادغلانم ام راو>و ىه

 نا فهماع ببقر هبلوفكملا لاك عارم ليفكلان اف ةعببلا كلتب ادداش # اليفك مكللع

 8 هل وع تضقن ملاك اان وكتالو 8 دوهعلاو ناعالا ضققنىف # ن رهادشام لعب هللإ

 ماكحاوما ربا دعب نم اهلا رَع تضقش ىلعتم 3 ةوقدعب نم لف لوعفملا ىتمع ردصم هتلزغام

 نب الخد مكناعا نوذحم" 3 كلذ لءش ءاقرخ تنين علا متن دعست أب 92 نضقنبف نه أت مر ريظلا

 ا 0 ىأريخلا عق عقوم عقاولا راجل ىنوأ اونوكتالوىف ريمتلانملاح | (م كاع أن وذم" )نل نغام
 نكيملو 'ىثلا لخدبام لخدلا لصاو مكتيب الدو ةدسفم مكتاعا ىذحم اهنأش اذه أ دحأ( ةلخد) اناكتاكلاح
 ةعاج نم م االام رفواو اددع ديزاةعاج نوكتنال# ة ةما ا ةمانوكتنا# 6# هنم | اوضقنلالو ىاذح" ىلوعفم

 ةدشالا مالسالا هدزب مل ةيلهاجلا ىف ناك فاح لك ئسو هيلع هللاىبص هلوق ليوألا 62 دز لة ناك لح لك سو يع لاو دق لبدألا |( الخ دا. دوخ# م كناعأ

 ىلع ليلد هبفو اهف اوثنحمت اهديدشت ىنمي ه# اهديك ون دعب ناعالا اوضقنتالو 2 00 لاخوتدش أ
 ًاديهش ىنمي 4 اليفك مكيلع هللا تامجدقو 9 اهنم ,عأ هنال نيعلا ريغدهملاب دارملا نأ | 1 دادبجلا اهنا
 هللابرض مث < هضقنو دهعلا ءافو نم ىنعي #« ن نواعشام اه هللانا 0 دهعلاب ءاؤولاب | ىنبر 'ىع )شيرق 0

 دهعلا ضن ىف ىنعي 7 اونوكنالو 2 ىلاعت لاقف دهعلا ضقتنل الثم ىلاعتو هناحعس ظ اددع هناا ا

 ىلكلا لاق هعاكحاو هماربا دعي نم ىتعي © ةوق دعب نم اهاْنغ تضقن ىتلاك #8 | ةعاج نمةمأنمالامرفوأو

 اذ 0 اسك نب دعس نب وارعاتْنيإ ةظيراهل لاق .شيرق نم ةأسا' هذه لئاقمو | ادت ىبرأىه نينمؤملا

 00 دف الردم تدخلا ذف تناكو ةسوسو اه ءاقج ءاقرخ تناكو ميك نب ةانم ّ ةفص عفرلا عض وم ىفربخو

 ةوصلانم لزغاا لزغت تناكو اهردق ىلع ةميظع ةكلفو عبصالا لثم ةرانصو

 '0 اهنلا فضت ملا ةادنلا نم ناني نكف.لوغلاب ابيراوج سأتو ننولاوأ رغشلاوأ
 ةأرملا هذه نا ىنعملاو اهيأد اذه ناكف نلنغام عمج ضقنب نهتسعأ راهلا فصتلا

 ةكرتال دهعلا ضقن نم كلذكف ضقنلا نع تفك تلع نيحالو لمعلا نع فكت |

0 
 ىعو نوكتلعافتم أوةمال
 لصش تحد ىهو ةمان

 2( ناعالا اوضقنالو )

 كعب 1 با اهقدوهعلا ىنعي

 | اهدي دش واهلظلثت(اهديكوت سب لبلاوأ لزنلانم ضقنبام وهو ثكت ُح «6 اناكنأ 92 ه,ىفو دهاعنيحالو

 © دلاو ةعادوو ةنابخو الغد ىنعي © مكن تب ذأ كَ يأ | نودحت 9 لتفلا |

 ا

 (اليفك مكلعتلا تامجدقو)
 ءأذ هلا لدا رهظي نا لعتلاَو لخدلا لقو داسفلا 1 ىلع ل لخدا م اظيفح هل لاق داديش

 6# ةمأنم ىبرا 0 2 ان لن 5 ل ىعلا 3 806 ف أ ةنكف نطبو لا ا انيلعده 3 1 00

 1 ١ نوفلاخت اوناك م م كلذو دعا لاق دق نم 1 ك1 1 ا هلل ماك ٍ
 نش ل الك ىلع ءافوأ 5

 حبلط ركنا ىنعملاو رثك الا اوفلاخ و :الؤه فاح رشق زعأو كالوأزم 0-0 00
 لا 0 ا ل م (نولعشام رعيهللانا)

 ١ ١ 1 ١

 0 لا | (وناوكتالو)ءاةولاوو خقنلا
 كاذنع هتلارهاهتف مان بر د 01 كن 25

 مهسعاو ال :نودخ) اضاقنا(اناكن أ ) ءاكحاو: وءاربا(ةوقدعب نم)ءاقخلا ةطئار ىنعي(اهل نغتضقتن ىتلاك )دهعلا ضقن ىف

 1 (ةمأنم)رثك أ(ىبرأ ىه)ت عاج نوكت ناب(ةس انوكتنأ مكن نزةيدشو (ادلخد) مرد( |



 2 3 اةروس + - 26 ا 5

 هللا ىخر نوعظمنب ناثع مالساببس تراصو رشااوريل نآرقلا ىف ةيآ عجاىه 0 |

 ىدهو ”ىشلكل نايبت هناديلعقدصل ةيأآلا هذهريغ نآرقلاىف نكي ملولو هنعىلاعت

  ركظعي 9 هيلع هيبنتال باتكلا كيلع انلزنوهلوق بيقع اهداربا لعاو نيملاءااةجرو |

 كنوعياس نيذلا نا ىلاعتدل وقل داعل سو هيلعملاعت هللا لصهتلالوسرل ةعببلا عي |

 ليقو لقو# مثدس هاع اذا #8 هلوق هماليالو هنءاقولا بح سما لكل قو هللانوءيابناعا ا

 3 ءاشأ ةثالث :تانرتملا نماو ءاشأ هدا اوما رك ذ ىلاعتو هناحعس هللانا |

 و ءامحفلا هتاباقمىف ركذو لاعفالاو لاوقالا ىف ةاواسملاو فاصنالا وهو لدعلا |

 0 نسحتو كملظ نع وفعت نأ وهو ناسحالا ركذو لامفالاو لاوقالا نم قام

 هتاباقم ىف ركذو مهيلع ةقفشلاو مهيلا ددوتلاو ةبارقلا ةلصه.دارملاو ىبرقلا ئىَذ ءاتننا ١

 مكلعل مظعي 3 ىلاعت لاق مث © مهقو-ةح مهملظيوأ مهيلع ربكش نإ سر قتال

 1 ركن اوظعتت ىيلدنع ؟ امناع كاعو دب هد كس اع كسعأ اع قع « نوركذلا

 دع ريك 0 رقلاىف هلا عجأ نأ د 3 وعمسم نبا لاق ىلاعت هللااضر هذ اع | ف

 انام باتكلا كيلع انلزنو ىلوالا ةيآلاىف ىلاعت هللالاق ال ىتاعملا لهأ لو 5 3 6

 5 ند اف لاجالا لددس ىلع "اذ ىهملاو هد نوحأملا دب لا هذه نسب 0 لل

 ةيآلا هذه هيلعتلقشا دقوالا كرتيوأ ىنوي نأ بحامت مهيد سعأىف سانلا هيلا جاتحم

 اوفوأو ىلاعت لاقف قوقملا دك 1 هنال دهملاب ءاذولاب سعالاب أدف ل.صفتل ىلع لاجالا |

 ا هرايتخاب ناسنالا همزتليام لك هنم دارملا لبقو ةعبللا هداهم ءاذولاب مهصاق ١

 نيع دهعلا يبنلا لاق نيملا انهه دهملا لبقو دهعلا نم دعولا نال كا دعولا ١

 هيف نكي ملاذا ام حالص هيف ناك اذا هب ءاذولا بح اذه ىلعف نيع ة زافك هترافكو |

 اني ا 5 انيع فاح نم 1س و هيلع ِهللاٍلص هلوقل هل ءافول ولأ بج الف حالصأ

 ماعلا نم هتلادهتي. اوفوأو هلوق نوكتف هنيع نَع رفكبلو ريدخ وه 0 ًالف اهم

 اذهل ديشي و ةياهانا لغأ فاحف تازن ةداتقو دهام ع لاق و ةنسلا هتصصخ + ىذلا

 َّق ع 10 نموه الار نات دك مدد 2 ةلمهول !| ةوقلا ى ىدعت شدقم ها 44 ةطشلا اه أ(

 ا

 ا هللا ىخر دوعسم نبأ لاق كلذلو تدلثلا ىوقلاهذه ىدحا طسوت رداص ماسقالا هذه 2

 ١ « هللادهمب !وفواو 88 نوظمتت# نورك ذتركلءا 8« رشلاو ريل انيبزيملاو ىهنلاوسمالاب |

 ٠5 ةو كلا ندخل نم ناسك 201 وهو نكملا هتلباقم ف رنا دو كلا ءاسانم |

 ١ لوقلاب سأر ةتلازا ةنيثملا نك لع ١ رق سو هيلع هللا لص ى تلا نأةمركع ىورؤ

 ١ ةوالخل هلنا هللاودءلولا هللاقف هيلع اهداعاف ىلع لعل نايم لاقت ةيآلا رخآ ىلآ |

 ١ هلوق # رشبلا لوش وهامو قدفمل هلفسسأ ناو رثمل' ءالعأ ناو ةوذاطا 5 ناو

 ١ ةياآلاىف ىلاعتو هناعس هللاركذ امل  متدهاع اذا هللادهءباوفوأو ف لجو نع

 ١ كلذ ضع ةيآلا هذهىف زك ذ لاجالا ليس ىلع تاببملاو تارومألا ةف

 | 5 الاول ع سو هيلع هللا لص هللالو_سراو ءباب نيذلاف ا اذا هللادهمب

 تو لاح( مك«.

 نوظءت( نور ني مكلعل )

 ل الادعو هللا ظعاوع

 نوعظمن. نامعمالسا بيس

 كلش تنكاام لاق هناف
 ةرثكل مالسل هيلع هنهءايحالا

 مالسالا لع ضرعي ناك ام
 ىلقىف ناعالا رقتسي ملو

 ًازوذ الاؤذه لزب 22

 ىلقىف ناع 2

|| 

 ةريخملا نب دبا الا عتار و

 ناوةوالط هلناهللاو لات

 رمل ءالعأناو ةوالطا هلع

 | ا3 ئدتلا هلق أنو

 لهجو.ألاقو رشبلا لوش
 قالخ الام راكم سعأيل هلا نا

 ناارقلاىف ةيآ عمجأ ىهو

 اهٌورَش اذهلورسشااوريخلل

 رخآ ىف ريملا ىلع بيطخ لك

 ةظع نوكتل ةبطخ لك |
 قيقا روم ام لكل ةعماخ

 (متدهاءاذاهللادهعباوفأو)

 هللا ىلصهّللا لوس را عسل ىه ا
 نامالسالا ىلع م_سوديلع ْ

 هللانوعيايا كلن وعباس يذلا |

1 
 ا

 ءاشعفلا نع ماهي (ىل)

 مكلعل ) ىغبلاو ركملاو

 لاثماباوظءتت <ل(نورك لن

 اذاهللادهعباوفوأو) نآر قا
 هلاالا هده ( متدهاع

 او لاش ودارعوةدنكف

 , مفلح اذأ هللا 1 هللا مفلح اذا هللا دول



 ةجرو ىدهو)

 ى ا ةلالدو(نب زباسملل

 50 :اشبو مهلذجرو

 ( لدعلاب سأي هللا نا )

 يف قوقملاىف ةيوستلاب
 لاصياو رظلاكرتو كيب

 ىلا قح ىذ لك
 نمىلا ( نادحالاو ٍ

 ضرفلاامهوأ مكلا 3

 ضرفلازال بدتلاو

 طيرفتهيف عقب نأن م دبال

 ىذ ءاتياو) بدنلا هرج
 ةبارقلاىذ ءاطعاو(ىبرقلا

 ىهنيو) محرلا ةلصوهو
 ' بونذلان ع ( ءاشعفلا نع

 (ركملاو) عتلاىف ةطرفملا

 (ىتبلاو) لوقعلا ءركشام
 ريكلا وطلاب لواطتلا بلط

 ةلاذاضلا نم ) ىدهو (

 باذعلا ن م( 3 ةبحرو (

 ةنحلاب ؛(نلسلو ركو)

 ضئارفلا» اداب( ناسحالاو)

 سال ا ىلا ناسح الاب لابو

 ةلصىنعي(ىبر قا ىذءاتاو)
 (ءاشحفلا نعىبميو) حرلا

 ( ركتملاو)اهلكىصاعملا نع

 ةنسال و ةعيرش قف رعيالام

 اكااوةلاطتسالا ) ىجلاؤ)

 0 ا م ب تت دس بسمسو هس وموسم“ --- 0 يس سس اا

 تمتص 010 ا لا 7 00000 00------

 ظ

 ربمعلاو سانلا ىلع ءالتسالاو ءالعتسالاو # ىنبلاو © ةيبضغلا ةوقلا ةراثاىف

 وأ مع 1س 1 2 يشل

 ىرشو# هطيرش نم ا لركالاو يصل  ةجر رو ىالحو » سايقلاوأ أ

 0 ولا اداقتعا روهالاىف طسوتلاب 3 لدعااب ا هللا نأ ف ةصاخ ## نيإسملل

 ديمتلاكالعو ر ,دقلاوربملا ض# نيب طسوتملا بسكلاب لوقلاو كدرمشنلاو ليطعتلا نيب
 ريدبتااو للا نيبطسوالا دوخلاك اةلذو به تلا وةلاطما!نيب طسواملا تانحاولا ءاداب

 لفاوتلاب عوط:لاك ةيمكلا بساماوهو تاءاطلا ناسحا # ناسحالاو ,

 5 "0 اكل اك هتادستن | نابحالاءالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك ةيفيكلا, بسحوأ
 وهو هبلا نوحا_تحبام براقالا ءاطعاو # ىبرقلاىذ ءااو 8 كارب هنا ءارت نكت

 |: وقل ةعباتم ىف طا رفالانع 7 ءانشعت نع ىهنبو 2 ةغلابلل ميمعت دعب صيصخ

 3 اتم ىلع ركنبام 5 ككاو اد اهعنشاو ناسا ل اوحا مقاهناذ انزلاك ةيوهشلا

 ةمالا عاجاو تايهنملاو تار وماما عيجو ما 5 ولالثئاو دودشلا) ا

 قعي# ةجرو © ةلالضلانم ىندي «# ىدهو © نيدلامولعل حاتفمو لصأ اضيأ وهف

 هللانم نيلسملل ىرشب هبفو ىنعي # نيلسملل ىرشبو وه هقدصو هبنمآ نمل
 ١ ايعنعا لاق ناسحالاو لدعلاب يعاد هللانا 0 ىلاعتو هناعس هلوق ## لحو نع

 الدعلا لاق هنع ةياورىفو شضئارفلا ءادأ ناسحالاو هللاالا هلاال نأ ةذاهش لدفلا

 نا كسفنل بختام سانلل بحن نأو ءارتشا اك هللادعت نأ ناسحالاو دادنالا عاخ

 لاو مالسالاىف كاد نوكك نأ بحت ارفاك ناك ناو اناعا دادزب 5 يع اشاوم اك

 ةاواسملاةغالاىف لدعلا لش صالخالا ناسحالاوديحوتاالدملاهنعىرخأةياورف

 5 | 501 وات ماوه ل دملاةريصت الود ناصةتالوواغالو' ىث ىفةدايز ريغ نم ىش لك ىف
0 

 ١ وفعتناب رسشلاو هنم رثك اب ريكا لباقت ذآ ناحالاز رمت ارك نوال دام

 اسحالاو هماعناب معنملل فارتعالان م م ظعأ فاصناالو فاصنالا لدعلا لبقو هنع
 ا ةالأق ناسح لابو. لانفالاق لدعلاب مي لقو كيلا ءاسأروم ىلإ نسحت نا
 |: 11و يسب < ىرقلا ىذ ءاتباو # نسح وهامالا لو_ةالو لدع وهامالا لعش

 ضف نه مهلصت نا بحس كنم نودعبالاو نوندالا ةبارقلا مهو مءرلا ةلصب
 | © ءاشعتلا نع ىو 8 ددوتو نسح ءامدف لضف كل نكي مل ناف هللاكقزرام |

 | آنزلا هف لخدبف لعفلاو لوقلا نم عاام ءاشعفلا هريغ لاقو انزلا ىنعي سابع نبا لاق

 | كرشلا ىنعي سابع نبا لاق # ركتملاو © ةمومدملا لاعفالاو لاوقالا عيجنم هريغو
 اقلاوركلا ىنمي ه6 ىنبلاو  ةنسالو ةءيرشف فرعيالام ركمملا هريغلةو رفكلاو
 | لِِعَأ نا مهضعب لاق ناودعلاو لظاا ليبس ىلع ريغلا ىلع لواطالا وه ىلا لبقو

 دمع نبا لاقو ىغابلا كد 5 1 عا نإ ن نيابح نأ
 ا نو نا كو ةةالئلاو رسلا ءاوتسا لكلا لا ل

 قلاورز ككاو اع

 وو ىبل أ ىصاعملا

 56 ؛ لاقو هتريرسنم نسحأ هتينالع نوك< نأ 1 معقل او هلي العن م

 ” شانا



 مسفنأف ( اور فك نيدلا ) مماؤدبتو مهوبدك نيح مهل نوعفشيو مهتورصني مهناو ءاكرش هل هتلنأ نم(

 0 2 انادعو ,عرفكب اباذع أ ) باذعلاقوفاب اباذع م هاب دز ( رفكلا ىلع م مريع اولجو ) قالي 1 دص

 مهد يعل )0 2 مهيلعاديهشةمأ لكىف ثعب موب و ١ م وكب( نو نو دسشا و ناك اع) دكا

 0000 ادهش ) ( لتلاةروس ) دحماب(كبانثحو) يك مم رع مم يف مالا ءاسا شع
 ناتكلاكيعانزنو)كدنأ | تحصصسسسسسسس سس ل س2
 5 اورذكن يذلا ف مهنماؤربتو مهوب ذك نيح مهل حريششأ و رينو رطخب همنا ناو دل 0

 مك ككل از اقنلل( اناشا
 ) - لك : 2 3 5 | قوف# هدصل «اباذع مجال ا تح ءاودص

 ماكحالا ىفاما نيدلا رومأ نم 5 0
 اهفاذكو رهاظف ةقوصتلا | مونو# مهادصت نبدسفم مهنو رك ه# نودسشا وناكاع ف 3 3 مه رعب 0 لا و باذ

 | «كنانئحو امه م ثعبة ما لكىن ناف مهم 0 ا م مهيلعأ ديهشة مالك قش

 قتال 1 اعلا 0 رامضابلاعو أف انتم اك بات ل كيلعان :ازن وي كتتما ىلع # “ ءال ؤه ىلع اددهش 5 مث أ 1

 باتكلا ىلا لكلا عج سمنال | ةنسلا ىلاةلاحالا,لاج الا وا ليصفتلا لعن. دلا روه | نم## ”ىش لك كل واني لبان ام # انام 1 3 8 ا | صفت ار | فاه لدااع اديب

 هلوسر عاباب ةققانس |ثيحخ ندلا 00 4 عفش مادصالا ل مهاوقىف امادلا ىف نولذكي 111 ىعب 6 نورت 3

 هاوش هتعاطو مالسلاهب لع لوخدلا ن ع سانلااوم: :م مهنا مهرفك عم اوضح قع 8 هللا ليد ديت ع اودصو او ف]

 ل 0 رلااوم 2 وهلا | ال دا الا هذه مهاندز نإ 0 قوفاب ااذع ” مهاندز 7 هلوسرو هللاب ناعالايف

 ا !اثماك بارت 1 اهل براقع 0 ننس هللاديع 0 0 ديزل هن هذهىف و

 وأعاجالابوأ ةئسلاب تر

 نينمؤملا 0 عبو

 هءاوح اعابناب هكا امودملع 0 0 0 0 قع 0 سابع 3 1 نيءبرأا ملأ

 مريب موجتلاك ىاوحأ هاوش نود>رع مهل لقو راهتلا رادقم ىلع نانا لمالا رادقم ىلع ناو امنوبدعي

 اود ادقو ميدتها متيدتقا ١١ اهب نيثيغتسم رانلا ىلا ريرهمزلا ةدش نم نورداببف ريرهمزلا درب ىلا رانلا رحنف
 داهحالا قرطاّؤطوواوساقو سانلا مهداص بدسإ اًمءنع و مهرفك بيسب اقعض بادعلا مهل فتفءاضي لدفا

 هلوشهنان سعادناعم سايقلاو مع بدسإ مهل تاصو اعا ةدايزلا نأ ىعإ » نود اوناك اع هللا ليدس ع 08

 راصيالا كاوا اوريتعاذ مونو## رفكلا لبا 0 هنوقحم“لام عم نودسفل اوناك ام بدسلو هازل 0

 لوقو عاجالاوةنسلاتناكف || ى < لك نورسفملا لاق ءامبنالا ديرب كاع نبا لاق * مهيلع اد ادهش ةمأ لك ىف
 ةدناسم سايقلاو ىبامحعدلا اعا ى - لك نال 1 قع 3 مهسسشل ام ُ اهلع دهاش لدغأ وهو هممأ ىلع دهاش

 نيمتف كانكلا نانسى أ 31 ناعاورفك نم و اع ؛ مهيلع اوده_شدل مهلا ثعب نيذلا هموق نم 2

 ىذ لكل اناببن ناك د كاتم 0 كموق ىلع ىنعي 43 ءالؤمه ىلع ادهش ِ دهعاب ىتعي 0 كلانئحو #3 نايصعو |

 اناس 09 نآرقلا ىنمي # باتكلا ك ادع انلزأو #9 ىلاعتو كرامتلاق مث انه مالكلا 2

 لها الو هنغ نعام دب رس[ املا دي د_هاع لاق نادبلا نم مسا انا 2 ىش لكلا

 بدوام ىلع ةلاحالابوأ هلع ضنلاب انا نيدلاروم|نم ىنعلي ئىش لكلا اناني ىناعملا | ١

 نآرقلا ىفام نيب ملسو هيلع هللا للص ىنلا نال سو هيلع هللاىلص ىننلا ناسبنم ميرا

 مهؤارتفا لطب ( نورتش
 لغتشا لاَشو هتلاىلع

 اونا ىلا ميلا مهسفناب
0-0 1 

 نذلا ( بدكلابن ودمع

 معادز ) هتعاطو هللانيدنع ( هللال بسن ءاودصو ) ( ثا م١٠ اخ واق ) نآ رقلاو سو هيلعهللا لص دمت ( او

 )6 0 اع)رانل بت الع مم كلذ عورب ' رههزلا و شطعدل اوعو+لاو براقعلاو تارمخلا ب تاع 0

 5 هد 7 /ج ١امأ اانا: 1 56 ايبأ(اديهش)ةعاج لكنم جرخن (ةمأ لكف ثعبن ماقول او ىصاعملا نمنولم“اون هون

 نارشلا لير 0 0 لايك نع لاقشوكستمأ لع ) ءال ؤه ىلع اديهش ١ دهعاب ) ا

 ٠ ىعلاو سصحاللاو 0 راو لالخلا نم( فشلا ١



 ةيف

 دا سبل ةرجاالانأل مكبر اوضرا مهل لاا ىأ نوضرتسيع هالو (نوبتعتسي مهالو)رذ لعالو مهل ةحال نأ

 ذؤيالف ماعلا نوعنع مهنا وهواهنم تاغأو أوه 0 انا نواب ىأ رع مهنامثىنعمو

 دس (اولط شل حل بمسأم #»ه ةسحن ١ رششع عبارلاءزجلا ١ .ءالدازلو ةردعم ءاقلاىف مهل

 (مهنع فئفخح الف بادعلا)
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 ١ فود موب باصتناو ىضرلا ى هو ىتعلا نه نوطر ركام مهالو «نوبتعتسي مءالو# | ا

 ١ إل لوعدلا فعن مسادعلا كآ
 0 ادار نيذلاىأراذاو 0 هل ردانلوب قيحنام مهب قيحيوأرهفوخو 1 ركذأ هربدقت 0 5 5 ى

 نولهع(ن دورظن مهالو)

 ١ 1 اذاورفات

 مهناو اا ( هدر ارك

 انمر اولاق ١ اهوديع ىلا

 ا 0 5 00 مهالو ف باذ ءلاعأ 01 مهنع تزد دلو ف ماهح بادع

 مع انوا 3 ره ءاك رش اوكرشا نيذلاىأر ءاذاو

 ا 6 0 او و ع / وهام 0 هلاق له هملع للاب رفكلاىف 5

 | | نوب يانعرطش اكن 000 فا 0 عل

 ١ هي ماتصالا هللا قطن متلي نورفكي ا لاو 5 را ردي رح

 0 ام ل 36 ل كلا 0 مك

 اة 0 0 7

 ١ لئواوبوتيو اوردتعيف انيدلا راد ىلا عوجرلاب مهل نذؤال 30 مالكلا ىف مهل
 | مهالو 3 كلذ ىلع ممورش و مولع نودهشي لب دورثلا ةضراعم ىف مهل ندي ْ

 | ناسنالا اهدحم ىتلاةدحوملاو ةظلغااىه ةبتعملاو باتعاابلط باتعتسالا #نوبتعتسي

 | نم هم ةجلع هسفن قام ل 75 ربل نئوصخ . نم باتعلأ بلطي اعا لحرلاو هريغ ىلإ اع هسفن ق

 هلا ىلع كلذ لد هنم باتعلا بلطي ملاذ او هنع اضرلا تاجرا ل

 أ نال مويلا كلذف مهبر اوضرينأ نوفلكيال مهنا ةيآلا ىنعمو هيلع هيضع ىلع تا

2 

 انتيلاى أ( انزاكرش لوم

 أ نذلا) ءاكرش اهانلعح ىتلا
 أ (كنودنم اوعدن انك

 لوقلا مهلا اوةلاذ) دعت

 مهوناحا ىأ (نويذاكل ركنا
 تناك اهنال كدكتلا

 اهديع نم فرعيال اداج

 0 وبذك م هنأ لقحمو

 اهمزنت ةهل آوءاكرش رميعست
 (او أو ) د كرشلا *لع هلل

 هللا ىلا ) اورَظ نيذلا ىعبي

 سلا ءاقلا ( سلا دئموب

 هبكحو هللا مال مالستسالا
 ىف رايكتسالاو ءابالا دعب

 لطبو ( نعل ضو) امندلا
 اوناكام) مهنع

 (نوبتعتسي مهالو) مالكلا ىف
 اذاو ) ايندلا ىلانوءجرب
 اورفك (اولظ نيذلاىأر
 ( نع فة الف با ادعلا (

 | '0ا0 و اوس ورا وو امندلا ىلا ةوسيرالو امل ةرخآلا

 ١ اذاو 8 ةرخآلافف رافكلا ل زغا تدع نب ادهو اًضرلا .كلطل نعرعلا تاتعتسالا
 ١ باذدع ىنعي « باذعلا 8 ىصاعملاو رفكلاب ممسفنأ 1 ىنعي 6 اولظ * نيلاعأب
 00 2و ع نوط رعالوؤل باذملا ذب هك رهنع فقدم الفل مني

 ْ | ىنعي 6# مهءاكرشل# ةمايقلا موب ىنعي « اوكرشأ نذلاىأر اذاو 97
 ٠ 00 ني.ذلاان زاكرش ءالؤه انمر , اولقؤ» امندلا ف اهتود.عي اوناك ىت جل

 00 ىلا ىعي 46 مهيلا 9 مانصالا ىنعي م 1 0 مهديقت انك وا ايرأ ىد

 ا ىنعي نويذاكل مكتا رافكلل تلاق مانصالا نا ىنعي  نويذاكل مكنا لوقلا# اهيدباع
 !؛فيكف ملكتتال داج- مانصالا تلق ناف ه انتدابع ىلا 0 ةهل آ اندىسأىف

 || اهبفقلخ 5 0 اكد و اهب الي لاككو هناحجس هل ل نا دعمال تاقءمالكلا اهنم

 أ 000 اهشمبو اهتداعانم ا كلذ تلاق ىتح - لقتلاو ا للا

 (نورظن. مهالو) ممععفربال

 هللا بادع نم نولجْؤي

 5 نذلاىار اذاو)

 | جرارات) نم (ممدكرش
 | انتملآ(انئاكرشءالؤه )انياب

00 او وعدنا ا
 



 اي” ايي ا

 2ك ىأ (نيملا غالبلا كيلع ؛ 0 اًةروس 1 اعاف ) م 2-2 3 م نعاونم أ ولون ناف) هلذ هلنوداقن
 نال كلذىف كيلع ةعسالف

 مو نور و ا نم نو ظني 8 دن است
 خغدلبتلا وه كيبلع ىذلا

 دلي حا ل نولست لبق هي 1 نو 0

 اان لرضي ال6 نييملا غالبلا كما اعاع 8 8و كنماوابش ملواوض ىعا هي اولوتناذإإق عوردلا أ

 | فرعيىا # هتلاتم“ نوفر بيسملاماقميدسلا ماتا نماذهو تاب دقو غالبلاكيلع |
 وق رط) تانن دقو رهاظلا
 اهأن ددع 1 هللا تمعن

 اهنانولوش مهناف مهلاوقاب

 (اهنوركتب مث ) هللا نم

 ريغ اوديبع ثيح مهلاعفأب

 ّق مثةدشلا ىفوأ ثنملا

 َّه راكحأو 1( ءاخرلا

 رد للا نأ (نورفاكلا

 يابو ركن مث هتلا نماهنابو ابن نوفرتع ثيحاه ريغو مهياعاهددع ىتااههتلاةمع ةنوكرشملا ||
 ' اهقوقح 1 0 مهضأ ايوا دك ؟كسن اذإإ ٠ 111 ةعافشبابلا مهلوق ةواوم معنملاري ريغ مهدابعب |

 أ 6 مغ تارك 01 هيلع ىلاعت هللا لصد ةوبدللاة مخلل

 أ 0 الا ركذو 0 ودحا+لا## نورفاكلا مهز 5ك او 8# ةفرءاادعب راكتالا داعبتسامل 3ك

 | ةحلا هيلع مهتملوأ رظنلاؤفطبرفتلاوأ لقعلا ناصقنا قا اوفرعيمل مهضعب نالاما |

 ثعءمووة#ن رودعال ا هلوق قاكلكل اماقم ماش هنالاماو وف لك ادحو غل ملهنال | ا

 ا اورف نيدلل 0 ا رفكلاو ناخالإ هيلو ربل دهشياه يوحد «ادييمتما لك 1 ٍ

 | نع عنملا ةدش نه مه. قرح اه ةدايزل مشو امندلا ىلا عوجرلا ق ليقوموا ردعالذاراذتعالاا01 ا ا

 اهنوركتي مثاهتوف رعي اوناك ا مالسلاو ةالصلا لع ءاببنالاةداهشنم هننونعام ىلع ى كلا طانقالا نههيفامل راذتعالا 00

 نودحاجلا م هراك أو ادانع

 ااا ت21 لا و .

 ةوبهللادمموا نيفرتءملاريع

 ناف ىنعي ««اولوت نافل ىلاعت هللا الا تاماعنالا هذه ل ردقأل هنا نولعلو ةعاطلاو |

 ور نورككملا ١ تاذاللاو 1 م كبف مهام انوا دما كّشدصتو كب ناعالا نع اوضاعأ) |

 | سعأ مهراكتأ نأ ىلع لد || كبلع سل ىتعي  نيبلا غدابلا كيلع امن 9 كيلعال , ملع كلذ لابو امئاف ةيوشدلا |

 ف 0 ككل لحس 1 4 هبا |
 0 ىلاعت هللا مههذ 2 #3 كلد تاعفدقو عا الماا كنلع اكعاأ ريصش , ةئسالو بتع كلذ |

|| 
00 

 0 ا مادا ادع ىنعي هللاةمعت 00 !5 كاهن دك هللاتمعن نوفرعي 8 هل 7 3 لايم ف 29 ال ا 35 500 35 2 5 ١
١ 8 5 

 2
 ا ل نإ يل | +٠ اعأ ىلا ملا مام هل ماسالا وح لاس ىو موذكو وركن ناآل عل نأ

 ( يعدم لكوم) 3 هللاذمعت ةداتقو دهاحم لاقودودحجو هوركنا ةكم رافك ن ءاع ىلع ١ مل ام هتلاقمم ات احم لاقو» ووك ةكك راع نإ [ يسرع د ةناعدا
 0 ْ سعأ اولثتماو اوقدسص مهلا لبق اذا مث هللانم امناب نورش معناانم ة 00 هذهىف | ا
 ”دكلأو ناعالا وبذكتاو | 50 معنلا هذه ركذ ام هنا ىبلكلا لاقو اًسابآ نع اهانئرو نولوشو اهنوركس امن أ

 ا | اذك ناكل نالف الول لحرلا لوق وه ليقو انتها 1 ةعافشب اهنكل ىلاعت هللا نم اهلك ممن | أ

 ل رادتعالا !3.١ امتوامعتسيال ,نكلو متنلا ب معنأأ هللا ن ناب نوفرت»ي مهنالبقو اذك ناكل نالفالواو

 لع نذالا كرتب لذف 3 ىلاعتو هناحهس لاق امنا «نورفاكلا )ردا دو كشنإلو هناوضر بلطف َ
 5 دح دعب غلب مل نم مف ن ناكهنال ن تان اوناك مهنا عم نورفاكلا مهرثكأو أ

 ابا كاع او : | نيدناعملا ن رضاحلا نيرفاكلا رثك الاب دار ألد ةو نيغاابلا نع رثك الاب ريق فيلكتلا ١

 3 | ركذيدقدنالركلان ء رثك الاب ريعدنا ليقو ارفاكناكناو دنامع سيلنم مهيف ناكدقو |
 تا امل ه6 ادهش ةمأ لكن م ثءبن موب و ف ىلاعتو هراوعس هلوق هي محلا هب هنا داربو رثكالا ْ 1

 | نورفاكم هرثك أ نا ركذو اهل مهراكناو نب رفاكلا ىلع هدعت لانو هناعس هلاركذ |[ )ا

 ١١ ندب ادهش ةمأ لكرم تا ان ناك لاعف ةرح الا مهل ديعولا رك شب هعبتا |

 ظ
 ظ

 قلاوبل 7 0 يا

 ءكاودهاشرو ةءلع هللا ىلص

 هللا نماهلكهدهدماب ااولاق.| ا
 راكد 3 مه ىلع نودومشلا ءأ ديبالا ءادهشلاب دا رأاو 0 ةمامقاا يوه موبلا كلذو الوسزأ أ ا

 اولاقو كلذ دعب اوركتأم |

 هللا لاق انتهلا ةعافشب
 ' : 8 نذؤيإل 2 95:9 ن ءادتعالاق قم « اورفكت مدلل نذؤيال خوف راكلابو ام اع هللامت || ||

 نورفاك مهلك( نورفاكلا .هرثك أو) انتملآ ةعافشب نولويف(منوركت 7 7 نماهطكونلاءذهنانور -( هليات تمعن نوفرع
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 ) اورفك نيذلل نذؤيالمم) غالبلابا ديهش ءاعاس (اديهش)م مود 5 لكن م جرت( ةمأ لكس تست موو



 هو 3 30

 5 كرتسام

 ىه(ليمبارس مل لءعحو)

 نم باكلاو ناصم عل

 نطقلاوناتكلاو فوصلا

 قل ىهو ( رخلا مكفت )

 ىنتك | هنا الا اضيأ دربلا

 ةياقولان الو ئ دضا ادحاي
 ع ,

 5 امهدنع مها را نم

 ل دلوع اريسدربلا
 ا

 نماعوردو (مكسأب مكيقت

 نانأو مكلاتق ىف كو كودع

 ةلايختلاو برخلا بك ملا

 نم ناك ام ىلع عش ماع

 كلذك ) هريغوأ ديد

 0 كر
 قنورظنت ىا (نولست

 هءنونمؤتف ةضئافلا هتمعت

 وق م ل ةاحامغ ككل لدح هلإو

 أ لابجلاوناطيخلاو راصثالا نع
 مكلانك ( الالظإ انانكأ ا 9 ربلاو ىناعملا ل ا لاق را خنث نم 52 ا

 نممكل لءجو ) رخانم
 (اناتك أ)لاجلا ىف(لابجلا
 تاتتألاو نابدلا تح

 ىنءي(ليبارس ركل لعجو)

 3 را مكيقت ١ صمقلا

 ءاتشلاى درلاو فصلا

 عوردلاىنمي (لمارسو)
 ؟ودع الس( ركسأب كيشن)
 هتمعن مني )اذكم(كنذك)

 ىل (نولست مكلمل مكيلع

 ماللاوءاتلابصن,تأأرنا ةحارإانماولست لاقو اورق

 ليمارس مكل لعجو## ةرهاظاجف مهلع ةمعنلانال اب مملع نانتمالا ضرعمىف ىناعملا ||

 ]| برحلاف نسلم ماسو نشاوجلاو عوردل دإا ىف * رسأب كش ا ا

 راجمشالاو ناردجلاو ةشالا لالا ىهو دربلاو رخل |ةدش نه ه.نولظتستام 5 لعح

 هللاو هلوَش ةراشالا هيلاو اهودو نر نار ةناملاو راعثالا لالظىف مكتشف ا

 ا ةدند_ث بر علا دلي نالو انانك أ لايخلان م 4 لء>والال_ظ قاح ام مكل لدءح ا

 ال 5 نا كل ب 0 رالو أ كتامىلاوأ |

 ل اناتك |لابجلا نم كل 2 سم كارح هد نؤيفح 6 الذان ف الاد اهريعو ةشالاو

 . تع 5 هم 3 2

 ايايث# ليمارس مكل لعج و إق نكمجاهيفةتومتملا تويبلاو فوهكلا نماهب نونكست عضاوم
 | نيدضلاد-ا.ءافتكا رك ا راا كش وهاهريغو نطقلاو ناتكلاو ف 00

 نشاوجلاو عوردلاىنعي م كساب كش لمارسوو# مهدنع ,هاتناكرحلا ةياقون الوأ

 |« نويست كلما ىلع تمعن ل منا تسدتاوا مئانم 32 ( كلذك وف سبليام لكمتي لابرسلاو
 , . نوركشتىاةعالسلان منول ا هووور لت 8 نوداقتتو أدل نونمؤ ٌةفدمعت ىف 0 لكل أ

 ١ ا د عاملاو ثانالا نيب قرف ىأ تاق نانهتوملا نيح ىلا لبقو ثانالا كلذ

 | تالآ نم رثك ام ثانالا تاق» قرف نم لهف ةرئاذملا بحوب فطءلاو فطءلاواوب

 | تييلاه.عفتيام عاتملاو لاملا فانصأ عيج هبف لخديف كلذ ريفو هجئاوحو تيب
 || ىنمي «الالظ قلخ ام مكل لءج هللاو ف رعأ هللاو نيتظفالا نيب قرفلا رهظف ةصاخ

 1 درلاو رخلا ةدش نم هنو ناكل وهو نك عج هي انانك أ لايخلا نم ركل لءحو##

 0 اذان ايتنوأانغ نوكين ا امانانستالا نال كلذو:اهوحتو نازيتلاو تارثتالاك

 | هرفسىف ماين | دعم صعتسف ىنغلا 1 دربلاو دكا ةدش نم ةيشام ردك جاتحا

 ريقفلا امأو اتوب ماعنالا دولج نه مكأ لمجو هلوش ةراشالا هيلا و اهيف نكتسيل
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 ا 101 كسخلا| اذهلف 0 هنو هو هاد عئدامو لذاظلا ا اه را

 / كلذريغو فوصلاو ناتكلام ناطقا نم ايامنو اسحو ل لعحو ىنعي ا مش

 ] أ مالكا ةلالدإ امهدحأ رك
3 

03 

 ىتاسارخلا ءاطع لاق مكبيصينأ حال دلا كأبو كش ىو تيرا كانا حالسلان

 لءجامو انانك أ ل !ايلانم مكل لءحو ىلاعت 0 مهنة عم ردق ىلع نآ لاا لون عا
 (١ اه و اناهناوضأن موناقاك ا باحتأ اون ينكلو وك 5 ملفعأ لوهسلا نم مها

 ]| ربوو فوص ا 5 0” منهل ل ارو اه زافهأو

1 

 راك أ طئلانعل 30 ”أامو دربنه | 4 لايح نم ءاعحل ا نم لزنيو ىلاعت لاق و ا

 | رتكأ ديلا نمي امم مهل لعحامو 0 مكيشت لاق و مثلا نوفر ها 5ك

 1 58 ا كى« كذك 9 ىلاعتو هناك هلوةو يف رح نارجأ اياك

 . لعأ اي مكلعل ىنعي *# نواسن ” مكلملإ» ندلاو ندا ندلا مذ ىنعي هك ركذع هتمقن ميو معلا

 ةدابعلاو 3 ةموبر رلآو ةمادحولا هلل نو هما د



 ٍط 00 مكل لءج هللاو) قلاذن!ن ءدب ىنعال قلخلا نإ (نونمؤي موقل تال كلذفنأ) ةيمببطلا ىوقلا ةيصاخا
 ماعن الاد واح نم م كل لءحو) 4 0 ومس م أ ا ا 0 2 هيلا 0 « ىلا تام ىألوش» . :

 دالا بنان 9 8 3-22 و د
 )2 ىهأ( 2 كيد فنا 5 ايكمم اه 2 50 ا ةقالعالو 1 ىضتش اهدسح لقثناف |
 ةقيفحاهت ور (اهنوفطت) | 2 امطلا| 2 اك تبا

 0 0 1 0 مهنال # نونمؤي موقل 88 اهعبط فالخ ىلع ءاوهلا ف اهكاسماو هيف ناريطلا نكك 0 0 ل اللا | ف ل ا دل ا ا ريد # تايآل |
 هاو سسك ءاوب فيلا و كلل سال ا - 3 ةثيقساألا 00

 0 0 1 1 31 - : 1 مكماقا بوو هش هننل اهضوم 4 00 مكتوب نم مكل لج هللاو 7 م نوءفتنملا

 9 9 1 5 0 ماسالا دولحن مكالءجو 0 لوعدفم ىعع لعق ردملاو رخل نم جزم لا توببأ
 عضلاو ىهريع نسع 3 32502 3 يلا م 05 3 1١

 00 2 0| توصف لاو ةذئملا لاتينا زوجنو مدالانم ةذفقملا بابقلاىه ه# انوي ||
 ل 3 0 0 أ ا رحل #3 0 ؟ ماه 1 مي < مدواخ لع ةحاباهنا ثدح ن . نماها رتل 1

 ا

 اهنا 0 معفلاب م 0 0 0 لا #9 لارا نانا را رضوا أ

 اس كا ل ا ولاو نأضا ف وصلا #اهراعشاو اهرابواواهفاوصانموؤ# هيفةغاوهو أ
 00 د 3 إ ا
 ىنعت موءلانا ىلءرضحلاو 1 1 00 شرفشو سليام 3 اناث ةاهتلج نم مك ماعتالا ريع ىلا اهّف ةاضاو زملل 1 ١

 ةديده ةدم قت اهتسالصلاملاف نامزلا نم ةدمىلا ه# نيحرملا هنرحصنام 111 م[ قو )ل تقولا | ١
 ناسا أ كل ىأ 1

 ليالارابوأو (اهرابوأو) |
 رمل ا راعشأو (اهراعشأو)

 (اءاتمو)تيبلا عاتم (انانأ)

 ا (نيح ىلا) هب عفشأشو
 نامررلا نم دم ٠ْ

 اهرعا رغم "اهل نأ لعام لالدتسالا ىلع ثح اذهىفو ءاؤهلاىف اهف افطصاو اهطسو |

 كلذ ق نا >/ىلاعت هتلاوهوءاو لق اهف وذ وو اهناريظ لاح ىف اهكتم اكسو اهلاذالل مو |

 تايآلاب نوربتمي نيذلامه منال ركذلاب نينمؤملا صخاملا ه# نونمؤي موقل تايآل :

 هب رك س نه ركل د هنا روت و اتوإ واو ع ريغ نود كوستا واهف نوركفشو |
 هلا تنكدام نكلازو هلو 9 اككم اك انكسض: ردملاو حان ميتال ا

 ١ و بابقلاو مايكلا ىنمي ه# انوس ماعنالا دولح نم لسور مشو

 (« كلذففنا )ناريطلادعب ا 2 نيمسقىل ع نك اكل ع :الاو مذالا :ىةدحملا طيطاسقلاو ةسخالا

 ْ ئعورمو نما ءراعلاو 1 ل ل غو رح ناعما ناك نمملقن نككالام ١
 ١ ةزغعملا ططاسقلاو مايلشاى هو رخآ ناكم ىلاناكم نم هلقن نكعام ىناثلا مسقلاو ١

 ١ 000 مك لع فدع ىنمي 6 امنوفخعت ولو ىلاعت هل ب ةراشالا اهملاو ماعنالا دولح نم ا

 ءاوهلا نم 0 ا ه

 ةينادحواتامالعل(تايآل)

 م هللا نم نيك انها نا

 0 -ك دةرعت 0

 هللاو)لا ةفدا ونمو وكلد ١

 ل وه ةيدايلا نءظو ؟نافسأف 5 مكلب دححرو عريس .م رمى قع 0 مكتمظ موي 9# |||
 ع |

 ةزيصسو ك5 9 اضيا مكماع كو قعل 3 مكتماقا مولو# كلذ وخحنو رضوا ا ا

 ةداعةيانكلا ««اهراعشاو اهرابوأواهفاوصأ ن 1 2 نيتلاحلا ىف 0 نتكال نك ا
 مو 8

 ا
 أ 5 أ

 توم( ركتوين ند ركل لعح | نود" ىنعي هك اناث او زءملاراعشأو لبالا رابوأو ن أضلافاوصأ نمو ىنءي ماعنالاىلا |
 0 ع 1 0 1 هوك

 ارا زةوانكش ( نكت ا 1 ثانأ لام ليقو كتاكجو رك اذ تام هرصأو ريكلا كلا عاتم ثانالا انانأ

! 
 (ماعنالا دوج نم كل لعج / . 5 000-3 جالاملا ثاثالا ىبتقلا لآقو اءاَتم دهام .لاقو الام ىدياماثأ سابغ ننالاق تكاد

 اهرازاو كارو
 ةعكاالاو سر مل نم تيبلا عاتم وهشانالا هربع ل اقو عاتملاو دملاومتلاو لالالا .

 ( انوس) اهرا 17 ليا ىلا ىنعي © نيح لاو هين رز ءاناودو انذلبو ىلا « ن7 و كلذ وحتو ||
 ها ست:

 قع 5 راعش |

1 

 مهلا فاوص 7 1 5ك موب )م ةماقاموبو / ؟ر فس موب( م 5 ان موي )انا نوفحعستا( موف )طرطاسفلاو مايكخأ

 ءالبالاو ءانفلا نيح ىلا(نيح ىلا) ةعفنم(اءاتمو) الام ( امانا ) زدملا را (اهرامثأو)لبالارإب وأ/اه راب 07



 هللا د

 أىفةدب نمءاهلاو "يف او ارولا 00 مملاعقو فلالاا اكان روُّظبنه رش

 ولاىف اهمداي ز تدشو ه5 طيح ق نيقث !برخك عبارلا | 11 )آل قادأق تديزاو دكؤتل
 2 2 هس ؟ لاح 3 !عتالا)

 0 1 تح * ه ف 3 1ع ع
 مح © انش نولعتال ف قار 7 1 لطم هدي تغحاهلاو م ملأ مفك 1 2 كب زجواهلق 0 ت1 فرو و

 |. اذا © ةدتفالاو راصيالاو معلا م 3 لء.جو 8 هي دالا له نيردتسم

 اا الازرغلا ا مح لعع و(

 او تيرا مكيواش ن نوهبنتن م ام وكر كاسات زج «سعاشع نوت

 املا ليص ن 1 | 2 بقنا مولعلا ل لدعي جدد ساتحالا | 0 اهني و 0 كسل ةدئفالاو
/ 

 وطدعباروط مكياع هللا عناام اوثرعت 5ك اور مكلعل 9 انيكرطلا ل |

 خ هنا ىلع ءاتلاب 011 1 سا أر < ريالا اوربمل أو نوركتتت كن |

 ةساؤملا بايسالاو ةحمجالان :رم اهل قلخاع ناريطلل تاللذم ## تارعسم 7 ةماعلل ١

 5 هل لالا يف هيف 6 نيكسعام له ضرالاج ذه نعاس ءاملا ءاوهلاق #« ءاملاوح ىف

 ءايشالا هذه ا لا

 | ىدلا لهجلا ةلازال تالآالا
 علا بالتحاو هيلعمدلو

 ممنملا ركشنم هبلمعلاو
 هقوقح مايقلاو هيدابعو

 7 ا كارما 51 ا ل1 رثو 5 مقاوم نوطب ند 2 ل 1 ى

1 
 ا

 كجرخأ هللاو ف لجو نعدلوق ىش هزل ال ءاش ىم اب ناسالا ىلع ةردقلاةعرش
 مدس وةرطفلا لوأ ىف قلخ ناسنالان النه مالكلا من ايش نول ال رككاهمأ نوطب نم

 اس سبالاو ملا مك لعجو ف ىلاعتلاقف اسمن اليبس ىدترسال ةفرعملاو اعلا نءايلاخ
 عل نم اماولقتنتل ساولاهذه ؟ اطعأ انا ىل امتو هناحمس هللزا ىنمي 4 ةدئفالاو

 | لئالدلا ىهو ةنسلاو باتكلا صوصن هيباوعمستل عهسلا كل ل اخ سلاما

 اعونصم ٍبئاعاوباورصبتل راصبالا ركل لعجو مكنيد سحأ ىف كىلسي|م: ىلع اهءاوادتسنل
 0 اوت ةدئفالا ا كك ىلع ا اعاولدتستف هناق ولع بنا صو

 داري رب هي آل اءذهىف سابعنبا لاقو و لئالد اهلعج ىتلا ءايشالا ناعم
 < ايمأ نوطب نم مكحارخا ن هرم مكلع هن هللا عنأام اورصبتو هللا ظعاوم

 : أ نوط ف ركتخ هلو ةيآلا نسف ليو هتالشع اونا اك

 تالآ اروح مك لجو ةعسلا إب قيطلا م مكجر أ م1 روصو م اوسو ||

 ةدابعو متمملاركش نم هن لمتلاو لا ب 0 اد ةيلع ملول لهجلا ةلازال |
 أهي الا رهاظ تاق نانء ةرخ الاف د مع دعسإام ىلا ىقرتلاو هقوعح ردا

 وصح تايم جن
 ةبرغالاكداؤفىفةدئفالاو

 | هللا امو نمودد 0

 اهريغقف ا كلا

 ىاش ءاتلابو (او ريلأ )

 !(تار مجسم ريطا | ىلا )زو

 ولَخاَع ناريطلل ت <راللدم
 0 ير وجعي وو هم ته

6 

 2 2 2 م 7

 ةيمع

1 
 باسالاو ةحعجالا نماهل 0

 ا و>ىف )كدا ةساوملا

 رالانمدعابتملاءاوهلاوه

 يكسعام)ولءلا ثتعحىف

 ا نهطسو نهضبق ىف
 سوما هذه تقلخاعاو نوطيلانم جارخالادعب ثالثلا صارخا لل ىلعلدب | هتردق(هللاالا)ن ,يوكوو

 ركذريخأتو جار حالا مهدقت نا ء ءايعلا 0 نطب ىث وهوهقلخ ةلج نم ناسنالا ْ

0 

 | مهولاهروصيامل ىناهيقو

 أ
 / نالو بيبرتلا تبحوبال واو ولانالا جار رحال ا دعب ْن ناك اهقلحن ١ لل !علدبال سلو أ 0 0 أ هللاو

 / روت 2 0

 ٍحوراادعي ساوحلا هدب عافشالان راكم لوقأو | اهءالك 0 رخو برعلا أ 0 8 كام

 ١ "الذ لق تقلخح دق تناكناو هبق ماعلا - تقولا كلذ تَقلَخ اع و نطيلا نم ا 0 غال و" 5

 | 3 وي 9 ءأ

 ران ث قاهولمهتستل ساولأ ءدبم م لع هنأ اعا ىعا اه 6 نوركشت كلما 0 ىلاعت هلو ودع ا مل( ميللا 9 7

 2 ه عل علل | | 1 2. -
 ءامسلاو جيف 0 تاللدم ىنعي 00 ديل ناااقر م مل مان "ان 1 اصب الاو) ريخخا|

 عشرا د ريظلانارايحالا بءكلاو 0 ,الاو ءاهسلا نيب عساولا ءاضتلا ولنا

 ع ا لاح ىف ىتعي © 2 ؟ تاالانيكعاموت كلذ :قوف هن ربالو اله رسثع َئ ا

 لاخلا

 ا
 0( ىن»ي (ةدئفالاو) ريخنا ام

 - : ريخلا ارب نولقعت بوأقلا

 ٠ ِ اهطسو 0 هللاةردق اولعت ىدح ةكملهأأباو رظنتًأ(اورت ملأ)دب اونمؤتو دةرعن و 205( نوركشت لفل )

 3 اال ' نيكسعإم )نرظيضرالاو ع ايسل | نيب :ى اءاوسلا ل طرس وىق(ءامءكاو-ىف) تاللدم(تارممري طااىلا ١ هتيادحوو



 م ل ٍِرط لن # مق 5 د 0 0 لئاضفلا ملا عماعت لما |

 نيفصو ىلا نيد تا فصلا كلت 1 5 اعاو ىس ب رقاب هءلموالا باطمملا هد 1

 كرا اكل ل اطبال ماتصالالو ل ىلا هللا هن رعض نان لد ادهوامهلباشاملاكا تل

 هن صت ص ضرالاو تاومعلا 3-3 .ءدللو 0 3 رئاكلاو نءؤللوأ اهنيو هل

 مون ليقو سوسو هيلع لد:ملو مهلاسوس 1 :ملنإب ذآ علان عا ص ف باغام رهو

 ؟ الا 3 رصيلا خكأإلا 0: هتلوهسو هتع رس ىف ةعاب ا

 ةكرخلا كلت فدع نامزىف نك راب هئم برقا عرار 4 برقاوهوأ قف "لسا ىلا ذآ

 و نأ ىف ناك ةعئفد د>وبامو ةعقذ قئالخا 8 ىلاعت هنافدم أدت تكلا .ًالافلب

 ةقدحلا العان م فرطلا محجر

 نولوقىذلا ”ىثلاك هللادنعوهف ىحاريناو ةعاسلا مامقنا ءانعم لدقو لب ىنعع وأ ريضلل

 لاقف هنردق ىلع لدم احردتم م مت انا ردقاك ةءفد قئالا يحنا لع

 انا لدعلاب سح 8| ا نيف ميونندو ةحكاص ةريس لع ىنعإ #8 ميةتسم طا رص ىلع 1

 ضرفل الو هسفنل هللاهب رض ن 8 اك لدم اذه 0 ملابس نك نكي ىحهسفنىفاهقتمارأا 1

 رضتال داج تاكمإ ىهىتثامانصاللو ههفاط 4 0 1 نم هب مهلعتل :وهماعتاو *رمهدانعىل 3

 ولقعتالو قطنالو ععسنالو مفننالو 1 جاتحتا مالا س دب اع ىلع لكى ه

 طارصىلعوهو لدنلا ضل ةةلاوع دولا رئاك اون هي ٌوملل نيلئلاالك لقو ةمداكا

 سأي ىذلالقو ليج 00 0 ةازمبعقلا مقتسم طارص ىعودو سو

 اب ىلوملاكلذو مال سالابءسمأب كوف 3 ناكو نافعنب ناعع لدعلاب

 تاومسل |بيغهللو# 8 راع ون افع نناقع وةزج لدعلاب م ًايىذلابو فا نال

 قخنالف بويغلا عيمج ماع هناودلع 7-1 نع ةي الاى لحوْنع هتلاربخأ « ضرالاو |

 سأامو# 17 ةعاس لا مامق وما مان غلا لبق ةواهمم 0 هملع قندلالو ةيفاخهملع |

 ا

 الا 84 باسكلا تقولي هي نسا !اموشىذلا تق ةولاىب - ةعاسلاو امم اق ىف ىنعي 2 ةءا 1

 ميلا رمل لا فمي ه( رصبلا

 جاتعرصبلا ملا عل 0 0 0 ا

 ض ريدق ”ىث لكىلع هتلانا هاوتوهو ا عرس ىف ن وكيف نك هللاق ًاشدارأ|
 0 عرسأ ناك ًاشدار 1 امهمىل اعئو هناح سدناو ىلاعَت هللا ردقلاكب رع لي ادديق

 خيي ةعاطلا نأ ءارلا

 نيءاا فرط وهود“ و نيءلا نفح قايطن اوهرم عدو ةعرن

 اذا ىلاعتو هراوعس هللاوةلكرحو نامزىلا

ْ 
 ١
 فصو ىلاعتو هناوجس هنكلو رصبلا حل نم كا ل جاجنلا]

1 

 ْ هلعاال لع

 مايقعاامو © ةعاسلاعاامو 8# ضرالاو تاوءجلا لهانع بئاغ هلعناذ ةمايقلا |||

 ١ ردقف هي ر ردق ”ىش لكى لع هللانا # ه ل رولا راع رم بر ةاوهوأ رصبلا حلا ودب 0

1 

 ظ
 ا
 ا
 ا

 لا لاو هو)د وتاب

 ناث لثماذهو ميوق نيدو 4 لتلاةروس ) ةحلاصةريسىلع 6[ 717 لح ( ميقتسم طارص ىلع ل هسفن 0و

 ىلع

 هتمعنودتج رران آ نمهدايع

 تازنأ ع نأ ءاضاللو :
 بيعدلل و) عفش الورضتال

 ىأ ( نضرالاو تاومسلا

 هلع ىلع قحو دايعلا نع

 تاروشإ ةينب'دارأ وأ
 نأى عةمايقلام ون ضرالاو |

 تاوملا لهأ نعيئانهلع
 دح أ هيلع ملطي ملضرالاو

 ىف (ةعاسلاساامو) موه

 اهمانق ةعرسو انوا , هك 1 ا ل ل لا 5

 رك (رصبلا ماكالا ) 1! هسفن ف 7 وهو 0 ريا ولدءااب ا ا ةئايدودشر وذ تانك عافت سارا 1

 لثمادب ب رض اعاوفرط

 هنملقأنامز فرعيالدنال |

 (برقأ)مالاىأ(وهوأ) |
 سلو :

 ]د فاس نسل كلا 9 ؛ :
 ؛ 3 ا مول | ىلعدي الان وكت لوقا اذه ىلعف ريل سحأي اال ىذلالمقثلا مكبالاود رفاكلاو ميقت

 ١ د ءاعدللا ىلصدهللا لوس روه دل ئدذلاف صوصخلا ىلع ىهل. .ةورفاكو نمؤم لكف

 ةطاخإ كشلاده

 ليلشو رايتعالا| كه ىلع

 الك لل هتانا)] ترقاوق
 لعردش وهف ( ريدق ىش |

 كاسمالاب ناعَع سع
0 

 لد مثتارودقملا ضءب هنال ا ف اري ىنايالىذلا م كب الايدا رمل ةو ري ىلإ ًايالىذلاوهفىلاعت هللا لميس ىف قافنالا نع

 لاةفهدعباع هنردك :ىلع | 1

 قيرط ىلاوعدب ( ميقتسم
 بيغهللو)هللاو وهو مقتسم

 كام( ع ا وتاوعسلا
 (ةعاس 0 ايعلا نع
 ىق ةعاسلامأ سحا

 ا ) رصبلاعأ 01 ١

 لب (برقأ اوقع علا

 هع 0

 ردا وشو تسلا ”ىش لك ىلءهللانا )برقأوه



 | ىرشلا ىأ عملا ةدارال 00 د هلال ( سثععبارلاءزملا ) ( نووتسيله ) ةلودوه

 1 ملاك ب هللدجا )
 كل 0[ 10 ف لكواس رانا فرصتان 3 زحاعلاك ولمن 0 كرش ام ل اثم 0 نووّكسا ل

 ةدايعلا ودا ناب( نوال
 كارشالا عاتب مح ااوءاش فا هبه قفط و هيقفر رسم وهف اريثكالا ام هلئادق ز رىذلا

 - -. 1 م 2 نام لق 0 2 9
 :صالاب ةيوسلا عانتما ىلع ةمق واخلاو ة.سئما كالا | مهندب ةهبوسدل و قد را مح هلل

 لودخلا رئاكلل ليثع وهىلو قالطالا ىلعرداقلا ىلا هللا نيو عا ره ىلا نلدر دايم تاركا

 01 هنافرذانم نوذأملاو بتاكملا نع زيبقلل كواملاب دعلا دسقتو رانجاىمدا | ل ع ردهنال رك امه دحأأ

 0 اللا عسف هلعحو كالو ثتناكملانع ريدعلل ةردقلاتلسو ةللادتع

 ” ادع قباطتلا ةفوضوم ةركت نمنا رهظالاو كعال د كوامحلانا ىلع لد
 "< قدحلا ف دنسلاو رارحالا ىوتس ل اع قسما نة نيطنلا هور ا

 ) نول !عبالا مهرثك لب ب اهلكرتلا لوم هلال ةدابما علا نع الضو هيك دابا

 7 < ارهدحا نيلجر الثم هللا ب ضو © اهلحال هنوديعيو هريغىلا همعن نوفيضيف

 ةءناصقنل ريبادتلاو عئانصلا نم هك ' 1 ردقالا## مهقالو مهشنال سرخادإو

 اسربامثيح ه ههجوبانخا ف ءسما ىلب نه ىلع لقثو لابع 6 ءالوم ىلع لكودو 9

 ”لادركألو ىذلاركبألا

 لع لكوهو) مهغالو مهغب

 ىلعلامعو لقثىأ )م 0

 اميأ)هلوعيو هرجأ ليوم

 6-0 ري تأيالههجو وب

 اطمىف هفرصيو هلسرب

 6 هاك ا

 0 لل م تأيلو
 ءأ ( 0 ا و رموه

 دن ساولا ماسوهن رهو

2-7 0 0 

 -واامتا» هلوقك هحوتب دي لودفلل ءانبلا ىلع هد 1 عر وع « سحاق ءالود

 ىو له قف م ةيافكو عجب 6# ريخم تأيال #8 ىخاملا طظفاب هدح وو« ادهس لآ |

 لدعل | ىلع مهثحي سانلا عفن دش روةيافكوذ قيطنم رهف جالا مو 7 لد نمو

 يش لعردشال هلوق ةوملادابعنمامبنالاعيجاميرلع عقب دبعلا مسا نال رحل نه زيتانلو لل |
 >|و قرصتلا ىلءناردش ا الان ك1 ل نوذاملاو باكل ولمملا نع هيزرتحا

 ة«!نابوتسي له لشملو نول كاع كلعال دعاانا ىلع هب .الامدع ءاهقفلا |

 ةالدك ىعسلا ىنءااو الفلا كل لاك ىملاو ديغلاو ةاخلا لح ْ

 اشهنب لهجوب ًاوهاكولمتادبعهلوةىفءاطعلاقو عئاطلانم ألا و ىصاعلارفاكلاا ىوتسيال
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 قا كلاس 6 كبر لبس إل تكلا «* كلذ ظ اهولحو اهرم اهتيهشت ةريثلك

 مج * اللذ و» سبتلنالو ك كيلع ىعوتنال كير لبس كتويبىلا ةعجار ىلسانوأ لسملا |

 يدش ريوصلا : نمو [كلاهلهجسو ل !ادت هللااهللذ ةللذم ىأ ليش م لاح ىعو لواذ || 1

 مهاجال 1 لما أ قاخ نم 5 وصقألاو دف ماقال م هناا سان || باطخملا | أ

 راهزالا لك أت لتنانا معزنم هن 0 تاريعام هال لدسملا ع ا - ٌ

 طقتاتاهنا عزنمو ءاتكللا راه كك متالسع اهنطب ف ليوسف ةرطءلاقاروالاو || 0

 اهتومىف ا-هعضتو نا . زالاوقاروالا ىلع ةقر فحم ةربعص 8 واح ةيلط ءاز حا اههاوفاب |[

 ادع 2 مآ وغالاب نوطلا رق لسعلان اك اه: م ا 2 هاوس ىف 2 احدا

 لصفلاو ل ملا. نس فالتخا 0 0 رفصاو ضما#هناوأ هناولأ 1

 | اننا لحن ان وهنا ا نالالد# ناودل 0 ىو لاش نأزو< زو جاحزلا لاقي

 اف 3 هّشاؤه ى مهو ثنيو 0 اعلا هريعلاقو 0 معاطعأ ىععإ اموطب ند جر ىذا

 «نوشر هنامو روش م ان وس لاذ للان 0 0 3 لاف ىلاعت هللا اهل اننكوزابخلا

 ةذاعلا تريكو ضدنا ال ا ئذلاوهو لعادت :مو فوهكلالا

 موركلانوشرعي ىذلابدار 1 لاقوامملا ىوأت تح نك امالا لتللن ون ساثلانا ١

 ةظفلف راع 0 4 5 تان 0 1 00 5 0 علال 0 ىلكم أ

 قرطلا كلةللذم 0 لسا 00 د 56 راس لخدو

 راغلان ءلك تامر دق ىلع كلذالل لا زاو 1 نكرم كلذريعو رفصأ و رجأو ضربأ نيبامىنعي ا

١ 

ْ 
 ا

 ا
 ظ
ْ 
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 ا لفعل هيل أم 6 اعاو م : م ف الو 1 ل م شرعبام لكذ [

 ا تح

 لاق لولا ىنعم هيف ءاحالا 4 لملا : ةروس 1 نالةرسفملانأ ه4 داو زيه 0 لااا
 1 جوج ع

 هلل املا دد>او 0

 رايتعاب ثدب انا رع

 نمو) لابجلا نم ىف نمواذه
 نوءفر(نوشرءباممورجمشلا

 ع

 نود اموا تبباا ف وقس نم

 رقلاو لالا ىف لحال 0

 ىقلانكامالا نم توببلاو ْ ءابلا رسكبات ومب ”ىرقو * كلذ ىلع هبذتلل هرك ذ لعاو ةقيقد راظناو تال بالا نيسدنهملا

 لكو لبح لك ىف اوس |
 || لعيىف كمهلاىتلا قرطلا ىلساذوأ كفاوحا نم السعرملا رونلا هتردقب اهف لحم ||

 ريوصلاو شرعبام لكو رخ#

 مدبو سانال نوثرعق
 .٠ ع

 2 ركبوأو لش ءارلا أ

 أ (تارُلا لكم لك ا لحتلا باطن ع هب ل ادع 7 اهنوطب ن ما جرح #9 هن تسعاممل ةداقزم لاذتناوىأ [

 ةرك لكى لك مثتويبلا ىجا

 ىلساف) امتلك أاذاذاوهتشت
 قرطلا ىلخ داف(كب ر لبس

 3 كمينأو كمهلا ىلإ

 تلك ا ذاوأ لجفلا لع
 ةديعلا عضاوملا ىف راعلا

 ال كلك كلو ور

 كير لبسة عحار كيوب
 مج (اللذإ) اةنيلضتال |

 كل: ١ لاه اهو لول
 لب ك 6 1 الاد يثلاو لاخلا ىف ل و ا ذا كلذو نوفقسيو نوذبب ىعي

 اهلهسواهللذ ىلاعتهتنانآل

 ىييلسافىف ريمكلا نموأ |
 ع ع 1

 امل ةداقنم لد تناو ىأ ١

 هيقلتب رشا هنال لسعلا ْز /

 ١١ امنا ىنمي لعل تعن لاذلا للبةوهكل ست ناكما لع ىعوتب الد ها لاق اهكلاسم كلةلهسم

 | اًؤاثثيحرخآ ناكمرلا امناكمنم اهنولقني منا ىتح مهل ةداقنمةميطمايابرال رغم ةلاذم |

 5 ْ «هناولأ ف ات #3 لسعلا ىنعي## تارش اموطب ند جرم ىلع ا اودارأب

 ( هناولأ فاتنم )اهيفن 3

 لس اد ظمأ هنم ا

 بشلاولوهكلاو باشلان

 ىف(انوسلابلا نمىذختان 0(

 (كنر لبس جلساف )تار كلا لكن اولأ نم م(تاَر ملل لكم 711111 1 لاضيأ رمشلاىفو(رعشلا نمو)انكسلابكلا

 ضريالاو رفصالاو رجالا (هناو كت هع ن ارش) لمعت انوطب نم(اموطب نم هجر *) كلارخسمؤلل دم(قالذ) كبر قرط



 نولقعي موقل ةياالكذؤنا)
 .٠ ع

 : ( لاا ىلا كر ىحوأو
1 

 0 او

 ترك ذاهف ( كلذففنا )
 موقل) ةمالعا (ةي الز ركل

 ىجوأو)نوةدصي(نولقعي

 عت - ( رقع عبارلاءزلا )م

5 4 
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 0 و 5 تاي آلاف لمأتلاو راظنااب ممل مهاو ةع نوم ىعدسإ !««نول ولععإ موتي ال

 امواقىف ف دتواهمهلا © لخلايا كير |

 ١ | واو رس وبانلاو دع :ااذا بوزلاو رغل هلا ع.ةوهو ذيينلاوه ر لا |

 ش 1 وأولالحالاال رابخالا ةب آلان هدا رأالود هر نةوديتلا ابرمث حالنو وىنأاو

 لا لاقفدي الاد ع سايع نبالا د جوس ا 07 نودحم# هلوق نا ليواقالا

 تاركندو هلوتنالر اظن هف ملا لو و لاي تاو ةزرلاو اهتارك نهم رحام

 ا نمو جدلا اهلخدنال 1 انس از ذدو ار يا نوذحم" بانعالاو لأ ل

 | ىلاعتودلرابتدتلانامثرخاةحابا تقوف ةكم تازن ةيآلا هذهنا ىأر ةخوسنماهلاوعز ١
 ١ به 1 .٠ ٍِع 5 همه .٠ -

 | بلازا ةياالا ىتءديف ةديبع معالدو رد واس امان الا هدخ ىلع كح هكدا اهدرح
6 2-000 

 ,رعاات 57 تم من" عوذلا كا رح تلإَء ريع لاوو كال رعط ىأ كل | لذه لاش عطا
١ 31 

  0-0نا طا ىيسلا3َ د ع ىألوت حرمت اهو يتسلل

 . سيلا 89 تسمم هج ٠س 0000 بيلاا 5 محد قى سس سل 2 000 0000-7

 00 ةلالد »ب يدذبأ ال ع 3 ىلع ةداعتان ب 5 ىكلاذك يف كلذ |

 هتنادحوو ىلاعت هللاةردق لئىلع هب ال 0 كاع تاالثاع ناك كنمزا ىن»ي 0 قرع ظ

 ىلاعتو هناحت هلوق 6# ديرب امىلع ارداق اري دم ؤاقلاخ ءانشالا هذ نا ةرو -كاانإعو |

 ةلادلا هتءنص بئاحعو هنردق لئال دىلاعتو هناحه# هللا ركذا. لحل ىلا كير ىحوأو و |
 تارع ندنسلا:قزرلاوركسلا“ا 0 ««نءنيلاجار>انءهتينادحوىلع
 ىهوةفيعض ةباد نه سانالع ا ذلا لاا عار ادب . الاخهىفر ا ءالاو للعلا |

 ةندأ رااووسو هةياعدللا ىل<ىالل دف باط امنا لمتنا ىلا كبر ىحوأ و ىلا و هناع لاذ ةلعل |

 0 هل لدتسي ركفنو لةعهل نم س انلا نهد رف لك

 مالكلابن 5,كلذوةعيرسلاةراشالا حولا 1 فيطاباهاريدملاءاشالا |

 ىلا هللااه.ةايىتاا ةيولالا ةماكلل لاقودرتوص.نوكيدقو ضي رعتلاو عرلا لبس ىلع
 لع !ىلاكر 0 ًاوىلاءتدلوتدنودل ق ةاحامل ريطلارب معلا وماهلاهناماو أملا وىحوهناسأ | كير مهلا (لمملا ىلاك.ر

 للا
 انعَ ت2 عااد .سعلا لاعالاو ذدخاَجيش [وردقواهدش راهمجلا ًاودلاب ةلخاملاه رعد هنالوع |
 ا

 اهضييديزبال ةيواست»عالطان نسل :ان وم ىف 39 : لعل !ناكلذو ربثبلا نمءالقعلا | |

 لاكشالا هكالذ ريد 1 2 ةرود٠اتوسماآ ت :كولواهعاطدر رع" ضع ىلع ْ

 لي تا 1 داماس 1 ماع هللا اهمهااقدوصتقملا لح اا اهني ام ناكلا ١١
0 

 لعب نآاضر أ ىلاعت هلل اهي .اوانئاط ةنااخ ةحرفو ىلإث ىلع دال ىذلا سدسملا "|

89 
59 

 00 ِِع 5 2
 وةثحاه ربك ًاريمالا اذه نو 1 لد وذع.طا ىه اف 0 دفان ع ماع

 . 1 ِء هلا ذآ 8 8 ع
 هناحم < هللا اهمها أوى ردو اداكح ادا اهحام ىع لع أ اباوع ىط-و ةقاح اهمظعا

 1 هللااهمهلاواهياالوخدلان» : اهلاها ريع ل < الاب سة ا لك باب ىل: تاء> نااضر | ىلاعتو

 | (اوانعىلذتالو اعوبملا عرب مثىعرب اوتو ع :,« جراما اضراىل ءاو هناح د
 ل ل ةلادلاة. .تعلا صاوأ واتاءدرم ف.ضاا ناو وهلا اذهزاتما

 | لمتلا ىلاكبر وأو ىلاعتو كرابتلا كاملا ىحولواهيبش كلذ زاكف ىهلالا ماهلالا ىلع
 اضياربدلا ىعشو لسعاا رودز لعأاو أ
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 بانعالاو لكلا تارتنم (لعلاةروس) مس 5 1 زج فوذست(باتعالاو ليلا تار

 5 ا
 1 ايه سريصع 0 ١ هك

1 نو 3 فلا ديدشتلاب اديس ”ى كرد
 72-2 1 نهئا 1 رد قاعتم ناخالا 

 55 وق 1 اق ة عاطل |[ 1

 < اركستن نودع ي» هلو وامعريصع نم ىأ بانعالاو ليمتلا تار ع
 ماتو ها 08 - ١

 ناي 0 0 ودخمت) | / 1
 ةكوص توذدخ ا اك ا رظال رب كدا قود ءافدسالان نا ا نادك

 ءافد تبذل 67 نوامتكو
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 مدل كن هنو نودح”وأ
 كك لف

 نييحو هلا ىلع ريئعلا ريك دو هضم نو وعلا رغ : 'تانغالا وللا تارك نمو ىأ نودع |

 ردصعمزكسلاو رك دع تارغلا ند ريصعلاوه ىلا ودا فاضلة نياوالا )ا

 ةشاس تناكنا هكا لخلاوسبدلاو بييزلاو رقلاك# م اقزرو 3 را هد ىع# ||

 ليقودمللا كسلا ليقوةتلا» تاتا ةدئاذ- الآو 0 ىلع ةلادقرخلا يرن ىلع |
 0 ركل 2 ءات لاق ميطلا |

 ريمكلاو ديكوآلل فرالا

 فاما ىلا حرب هنم ىف

 ضءااوه ىذلا قوذ#لا

 ردسملا ثم رجاركسلاو
 رضاركاشو 0 رس

02 
 هيقم اذكرو دش ردشار 4 2. 2

 هناع ا نم لص لام قاراللا ف 0 كاف عوشلا ع ليقو مهضا رعاب تاقحن ىأ|

 ءارفصلاب اط ولع كلذ نوكيوفاا مضهلاوهو امد رياصلاو امفؤيطني ” دل لصتلا ا

 لاحطلاىل !| بهذتف : ءادوسلاامأو ة هز | رماىلابهذتف 5 ءارفصلااماذ ةساملاةدايزوءادوسلاو 1

 ىهو ةدروالاف بهذ مدلاامأو ةئاثكا ىلا اهنفاو ةلكلا ىلا كهدف حاشا اما
 00 ت07 0 ان اس م داسع» يسم جر ب جحد ع جحا همعع وج سدح حصص مع < ب مدمس

 5 ا اعنا نا يعجحو

 نكس را ميرحتىل !ءدشا 1

 عمج ن :أامهسان و دَد !؛حوسم#

 لقو ةنملاو باعلان نا

 ىسيحتدج عن

 قر 2 عوتلا و ديكلانييو ثاائلامضهلا لصحن ك !انهو دنكلان 3 ةحانلا قو هرءلا ١

 تلقق ضد دوك رىددع 0 عرضلاو ع ءعرشخلا | قورعلا كلتنم 0 بصق م !إ

 1 مدلا ا ضسءالاو>رلا ىددفلا محلل ١ كلذهلا هءايصن ادنع مدلا كلذ لحو ْنعدللا |

 ريصع وهو كسلا 35 5 0 1 7 َة وو ديفاتلا|
 5 3 2 : كا مدلاو مدلا ءاز>ا صضعءب نه دلو اعانيللاف عرضلا ىف نبالا نو 0 ةروص ادهفانمل

 دلوت نبال شركلا ىف ةلصاملا ةلوك أملا ءايشالانم ةفيظالا ءازحالا ضعب نه دلوتن
 نيب ند ًضااخ اتهام هنردش ىلاعتو هناوعس هللا ءافص مئاينان مدلا نم مث ثرقلانمالوأ

 2 مابا مدح اد طاكإ
1 

 ىدألا ةلحهتبكح فطلب لحو نع هللاقل عرضا ىفنبللا داوتدنعو مدوث رف الحوهو كمل حت كلر
 وأ, نضملا جز نيالا نم افيطل ناك املتتف.نيالتافصم اك اهليحف ةقط ماسعو ارامل
 ةرودك ئاوش نم ىنعياضااخ ِهلوَش دارملاوهو ندبااىف سبتحا افيثك ناكامو بلحلا

 هلوق © ائيمائينه اذي زل لهس مهقولحف ايراح ىني نيبراشلل اهئاس ثرفلاومدلا
 كف 0 ةريعاشبا كلو مي 6 بانغالاو ليلا تارمنمو » لجونع ١

 كو هريدقلام ىلا حرب ها نوت 3 تانعالاو للا تار نه

 0 هوءسم نال يا قرد وار < 86 هنءنودحمتام تانعالاو ليحتلاتارعنا

 را كسلا | هني نءاوجاحز لاو لف نباومهارباو دهام وريح نب ديعسو نسلاورع

0 
 تنسو ىاوةقنتد ىادنع

 راسا د ىلا هللا امهج-ر 1 اللا

 هلوش وذي الاهديبناوهك و

 اينما مارح رجلا مالسل ا هملع
 2 لك نم كلارا

 د جوسي 22 سب وج رج سر بسيسو بل بيرج وو عج سس جسر م ب هد و سمو وجسم محب وع و عجاج و ب وموسم هي سعب ماع م (انسحاقذرو )ةجراخابو

 راو برلاو ل اوه

 ك0
 كلذ ريغو بيب زلاو ! ولما أ تارز ع نم دم نسحلاقزرلاوار تا - 0 م.ا وق نم ردصملاب ترمس

 هللااه م ها خا تلقنالع كاذ يغو قعاو بم قااوزكلاو سلا لد |

 م راوسلا هده نأ اذه نع باوك اىف 5 علا لاق تاقهن 3ك انئمالاو 0 ماعنالا ضرعءهؤ ل اد 3و 1

 ناكل تار 3 نم و

 مواكلاو هب( باس :ءال الاو

 كم( 1 . نودحا 1
 ف ولاىف هب هلا مده لوا ناكفةيندم ىه و ةدئاملا ه 5 روسق لزت اعا ردللا مرت وةك

 را 1 هب لا هذه دب لوز ع هللازنا ل5 3و ةدرغ ريع هيف رنا تناكىذلا |
 رد مس يبو ل وس يبو دسم 2-7

 اماءطلاشو و سئماذهو ا
 الذل م12 تاقوزو ) || -سح هنوكنع عوجرلا لاش نأ بد>وف ركذلا ىف نسما قزرلا نيبو اهنييزيم هنالاضيأأ ا
 هلا را عا دلال يت ا الا شالا ا د هادا كسلا 5 2 ءاإ دلاو 5 أ م,يضع لاقو ةشلا ةغلب لااوهر كلا نا سايعنان ع قوعلا لعافرو هدو مرختلا ىلع لد |

 كلذ ريغو ( كام ا ١
0 
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 ه2 موون ثرو بند

 نبللا هللا اخ ىأ(اصلاخ

 مدلاو ثرفاا نيب اطيسو
 خزربامهنب ودنيب و هنافنتكي
 نولي هيلعامهدحأ ىتسال
 كلب ةارإلو ممطالو

 نا لبق هلع تالذ نس فلاح
 رقتساف فاعل ةمي الاخ

 ا ناكف هتغطاهش رو

 دلع انلدطسوأو انرغ

 هذه لعةطاسهديكلاوامد
 اهئيست#ت ةثالثلا فانصالا

 ةورعااىف مدلا ىرجمت
 ىتمو عورضلاىف نبللاو
 ردوا مش رك لاق ثرفلا

 لئسو ريتعا نم ةربع كلذىؤَم

 لاقف صإلخالا نعقيقش

 5 لهلادق

 لو كرف نين نم نإ

 لهشس (نيراثللااةئاحس)

 مل لاش و قالا ىف رورملا

 نموطق نبللاب د

 نبللانال ضيعبتلل ىلوالا
 ةيناثلاو اهموطب ىفام ضعب

 قاع وةبأ ماع ادنمال

 جر (مدو ثرف نيب نع

 انهش( اعئاس اصلاخانبل)

 ل راشال)

 1 رتع اوان 2

 نينمؤملا ىو انه محفلاب د 7 ءاوماحنباو عفان أ رقو*ن للا ددارل ا |

 ةفطللا ءازحالا نم دلو لامدلا ءازحا ضءب نه قاخت هناف# انبل مدو ثرف نيب نم

 سابعنب!نعو شركلا ىف ماضونالا ضعب ةمشبملا ة
 | 9 هلقسسا ناك اه شرك فاعلا مطنا و تفلتعإ اذا ةممهبلان ا امهتعلاعتدنلا كر

 'ةدام هالعاو ناللا ةدام نوكي هطسوا نا دارملاف مصنا هلعلوامد هالعاو اتبل هطسوآو

 ْ . ماعطلا ةوافص بذحم دبكلا لب شركلاىف نان 5 امهنال ندبلا ىذْعي ى

 | قدعف انار اهصه ايمضهب امر 0-0-0 9 رفلاو»و هلفث قو شركلا ىف ف مظلا
 ! امرا م ةحاجلا ردق ىلع داز اع ةيئاملا كلت ة زيملا ةوقلا زيت ةيئام اهعم ةعبرا

 ١ لكملاىرجف اس ءاضعالا لا عزوب مث لاطلاو ةر را رملاو ةءلكلا ىلا اهعفدتو

 ردقىلع اهطالخا داز ىثنا ناورملا ناكزا مث ماعلا كلا ريدقتب ه.قيليام ىلع هقح

 لجال مجرلالا الوا دئازلا عقدنيف امجاع ىل !ء ةبوطرلاو ةدوربلادالمتسال اهئاَذغ

 وْ ةرواعع ضدبف عورضلا ىلا ةضيباوأ دقازلا كلذ تضكأ عرضنا ذلك نيدكلا

 1 ةاعالاو كر ,هلا ىف تلا

 ذلا مدلا

 الا

 دادعاو نابلالاو طالخالا ثادحاىف ىلاعت هللا عنص رد نمو ان.لريصبف ضبلا ةيددغلا

 هد قيليام ىلع تقولكارف ةفرصتملا ىوقلاواها ةدلوملا بابسالاو اهاراحو اهراقم

 هتركح لامكب رارقالا ىلا رطضا
 م تدقس كلوقك ةئادحا ةيناثلاو اهنوطب ىف هام

 ضعب نبللا نال ةيضيعبا 000 هتجر ىهاشو

 1 2 كت يعتم 00 لاحوأ م قس ةقلعتم ئهو ءاقنالا نما دك . ىذلا

 | ىصمو ةرفلا ةكم[ر الر 1 ال ناس « املا ل ريعلا عضوم هنأ ىلع

 ش اة اًالاغئاس ف هجر خم قييضتن ةفيثكلاءازجالا نه هبدتناع

 الا ودلع ةباتكلا هريغلافو انرك دام. نوطي ىفامىندي رك ذامىلا هدردنإ ىانكلا

 ؛ااهلكل سيلذا نبللا رعضاف نبللا هنوطب ىف ام مكيقسن لاق هناك راما هبفو ضعبلا
 | مدو 8 انارف ىعسالاهنم جرخاذاف "1 ىناموهو © ث رقيب نم 0

 ”سابعنبالاق ثرفلا ةحئارالو مدل ول هلعسل ثرفلاو مدلا نم ىنغي « املاولنل

 ” ارال ةطسو أوافق هلقسأ أناكهتطو افك قف رقساو فلخا لدا تل

 هللا و قورعلاىف مدلا ى رف ىلاعتو هياوهس هللا ربدقت رىيسقت هيلع ةطاسم دكلاةامد

 5 4 اى ىدر رى ةاهس 1 46 نيب راشلل اعئاس 0 وهاك م لفثلا مو عورضلاف

 5 صغبمل هناليق ةلوه-سب

 نادلوتيالنيللاومدلا لو نأ لئاقلو لاقف كا 000 ىذار را نيدلار خف مامالا

 ه طلاع لييادلاو ةئلا شركلاف

 و 55 كلكم ىنعموف نب رسقملا لوق أده ط5 نيلئابدحأ

 0 اادامد 5 احنذ حد 00 م

 تاو 0 6 3 286 5 !|



0 

 ديل

 ٍ ىلووهفمهلاعأ م ابق رافكلل نيز ىأ شي رقكرشل ريمتلاو أ رورغلاب م ل كا ايندلا فمي :رقاأ ( مويا يلوم

 (ناكل كيش زنأامو) ةماسقلا ىف ( ملأ باذعهل و مويلا رمل قووينىأقاضملا فذح ىلعوهوأ مم منال ءالؤه
 نه وي نم ميهف ناكدن ال ثعبلا ( لمملاةر وس ( وه (هنفاوقلتخا ---1 5016 1١ ىذلا )سانلل( مهل نيبتلالا) نأ رق لا

 وأ :وأاهتامز نع مويلايربعو ايندلا ىف ةىأتك 5 0 8 ل اهحئاق |
 ايصتناامماالا ليتل ل# ىلع أ

 0 ا فالي وهو مهلاعا نيمدقملا ةر كلا ناطشلا كر أ ريمضلا | ا
 باتكلا لزءأ ىذلا المف
 كل نييتل لعماللا تا دو

 لزْملا لمفال بطاخملا لمف

 لزأ هللاوزونمؤ.موقا)
 ضرالا هبارح افءامءامسلا نم
 ةيآل كلذ قنا اومدعي

 نانوطعم(ةجروىدهو)ه ||

 نولي 5 زوو ةينآو 1 ةيضاملاح ةياكح هنا ىلع ةمايقلاوو م وأ م نياك ناكنيح ميو ا ْ

 رصانللا فن نوكيف رصانلاو أن يرقلا ىلولاو مهلاثما ىلووهف ىأف اضم ردش ناو ميوغبف |
 نيبتلالا باتكلا كيلع انازنأامو قه ةمايقلا ىف ميا باذع هلو ف هوجولاغلبا ىلعمهل |

 ماكحاو داعملا لاو>او ردقلاو ديحوتلا نم ه« هبف اوفاتخا ىذلا ف سانلل مهل |

 | لزتملا الذ امهنافنيبتل ل ىلع نافوطعم  نونمؤي موقل ةجرو ىدهو ف لامفالا |

 عاونا اذ تن # امومدعب ضرالا هنيحاف ءأم ءايسلا نم ل ًاهلاو 0 نيستلا فال 5

 مكل ناو # فاصناو ريدت عامس هك نوعمس موقل ةيآل كلذ فنا ف اهسيدعب تاننلا ||
 فاثسا + وطب ىف امن 6 ]#9 !ءلاىلا لها نم اهيربعي ةلالد « ةربعل ماعنالا ىف ْ
 | ماعنالاناذ ىنعمل ان نوما وردد نار ظفال انههدد>وو ريمضلا ركداعاو ةربما نابل |

 | هناا نمو شاكاو قالخاكلا ءفاىلع ةيأبملا تادرفملاىف هيوبيسدع كلذلو عج مسا ا

 | ناف ىنعملا ىلع هلوا هدحاولوأ اهعيج نود اهضعبل نبالا ناذ ضعبال ريمكلا لدح معن عج ا

 أ

 فاصنا عامس(نوءمس!موقتل

 هبلقب معسل ”للنمنالربدنو

 1 ناو )عم اال ةناكو

 ع مكيقسن ةربعل ماعنالا

 مان نونلاعقبو (هنوطبي |[ اشللطخطخ ملبس
 جاحّرلا لاركبوبأو اشو ةشوسولا هلاعاو 5 ىدهج وأ ازحأ الن ةردق هلسلو م.ولقىف ةسوسولا| ا

 ا ىف سو كتل سعد 3 ءاو وهف 3 هتسوسو لة ىتح ةءلعدطاس دو امش سل نفطقف ١

 ءامسالا فمامنالايوييسر 1 نالوا روهقمبول:ه لود وهف هرصانوهءلو ناطيشلا ناكنمو ي موبلا»

 لاعذأ ىلع ةدرالاةدرفملا || نيبتلالا باتكلاكيلع انلزنأامو 98 ةرخ آلا ىف ىندي ما باذع مهلو 8 هايا عاطل
 ادرفمهيلا ريمشلا مجراذإو قااولالضلانم ىدهلا مهل نيبتف 000 ونندلا ساق 3 وفلتخا ىذلا 4

 هاو اف اينوطي ف امو | تان 1 كيلع انت 02 “ ةجرو ىدحو ف مارا نم لالخلاو لطاباا نب

 وهو عملجا ءانعم نالف نينم ملا ١ ىلاعتو هناعسمإوق 6 ه.نوعءفتنملا مه مال هك نونمؤي موقل 57 2 اناس / |

 ةربها فكل بقهناكفانئتسا || فس # 6 ضرالا ءاملاب ىنعي 6 ا 38 رطملا نمي 6 ءام ءامدلا نم لزنأمللاو ل
 10100 قست لاقف ةلالد ىنعإ هي ةياآل كلذ نا 98 اهتودحو اهسبب ىنمي 6 امتومدعب يعورزلا

 ا ا لل عاعمن ,ال ركشنو ريدنو فاصنا ع 3 نوءع-!موقل 00 اًنردك لاكىلع ةعخاو ا

 ركفتواهريدتو هبلق نآرقلاىأ هللاتايآ معن نذ 'ناذاالا عامل مفانلاوه بولقلا |

 متركشتاذا ىنعي # ةربعل ماعنالا ف مكل ناو 8 4 تا يب عفش !هباق مه-!ملنمو عفتناام
 ناكر ماعنالا ل نإع ريشلا © دلك قاع كت سل 9 كلذىلع انتردق لكم "5

 عطو د رفم ماعنالاظفل ناليقف باوأللاىف ن وبو !| فاتخاو اهنوظب قام لاش ن أدق

| 

 (مونلا مهاووهف)اونم وب ف

 رانا ىف مميرقو امندلاىف
 باذع)ةرخ آلا ف(مهلو ١

 انزع ) عيجو ( مي

 سس ربح باتكلا كدئع
 عج ىنءملاب سحب ورك دموهودحاولا ريم هريمخ + نوكيف دو نانا ف وهذ 1 ةدانال ١

 ذلا مهل نيبتلالا) نآ رقاب
 0 اوفلاخ ( اوفلتخا

 ةلالضخ ١ نم ء(ىدهو)ن دلا 0

 نينمؤملا ةروسقلاقو هنوطب ىف ةامانه لاقىئعملا | ذدهلاف تب ةقاؤدو مدجا ريهض .ري ص نوكيا 1

 ا
1 7 

 اتسوببو اهل (اتوم دش رالاها !(دبايحافإ) ارطم(ءامءاعسلان ملزن أ هقاو) هب ( نونمؤي موقل) باذعلا نم( 0
1 

1 

 لاق ناخد ةديبع ىبأ لوقادهواسموطب ىفام

 هنوطب ىقامم مكيقسن ةربعا ماءنالا ىف مكل ناو )نوت دصيو نوء.ط» ) نراوعش موق ةلااعل (ةل .ل) تركذامءايحا ىف( كلذ ْن



 7 1 3 ع 1-1“ 0 5 م عام ِِء
 0 ةعاص نورخاتسال مهلجأ ءاحاذاف )ةماقلاو أ يكل اهدضتقت تقوو ادح ألك لج أى أ( ىعس لح |ىلامهرخؤينكلو)

 نولمبو مهاسرب فافممسالا نمو مهتساي رف ءاكر نمو تانبلا نم هسفنال هنوهركيام(نوهركيامهللن ولع و نوم دقتسإ

 و هللادتع ( ىتسحلامهلنا ( بذدكلان 0 واوقبو ىأ كلذ عم(بذكلا مج ءنشثل أف صتاو)اهمرك أ يمانصالو مهلاو 5 لد

 7 اب نسجل هتعمل نأ 0 1| هه 0 د ( رسثع عبارلاءز زملا) هابقك ات> ثعنلا ناكنا ةنحلا

 ثدكلا نما لا
1 

 | اودلاوت ى مهباذءاوأ مهراجتال 1 3 هبل 3 1 مهرخؤبي 55 / ءاشالا ن 0 ى |

 ان راثلازعل قاف تكل
!1 

 |! ذئنيحا وب ذعوأ اوكله لب يب نومدقتسالو ةعاس نورحاتتل مهلجا ءاحاذاف ف مهناو ار مهل نأمرح ال)
 ا 1 . هايبنالا ىتح نيملاظ مهلكاونوكين "| مهبلا | اظلا ةفاضاو سانلا موعنم 2 ليالو 0 عفأل نو َطظ رفم ( نوطر مه

٠.١ 
 حوةةحاقر رفعح ون ان ط مم

 مهرثك |نء ردصو مهيف عاشام مهلا فاضينا زاوجل ماللاو ةالصلا مهيلع ا  7كي زو دوكر
 ا ايراف ءاكرششلاو تانبلا نم ممهال هنوهركيام ىاد# نوهركيامدلل نولعجمو 96 دا 2| نومدل 0

 3 1 ٠م ا نو
 ١ وهو كلذعم # بذكلا 000 نادم لذاراو لكش لا 000 - ملا ن
 '"ىرقو « نسل هدنع لنا ىبر ىلا تءجر نُئل و هاوقكىلاعتدتلا دنعىأ « ىتسحلا هل نال ءاملا بلط ىئدتط ل
 مهناوؤق هدضل تابثاو مهمالكلدر ه6 راذ داامهلن رامرجال هه ةئسلالل ةفص بو ذك يحبذكلا وكوت نويشوأ طلاق

 هنأ ىلععا 0 هوعدتم دقاذ ع املا تلط ىفهتط ريانمرالا ا نود 6 رطرط اذا قلح ان الق تطرف نه

 ١ طيرفتانماروكمو ءاملايلطىفهتط رف نم احوتفم ديدشتلاب ٌىرقو « ىصاعملا ف طارفالا وسكملاو هتيسنو تفلخ
 0 راطرشلا مهل ني زف كلبقنم مئأىلا انلسرأدقل هللا تاءاطإا ىف ىصاعملا ىف طارفالا نم فذخلا

 )ىلا « حلل اأ ىلا ةهدِلحودم 00 يح ع ىنعي هب مه رخؤي نكلو ظدحأ ىف طب ؛رفتلا ن نم ددشدملاو
 ١ ال ىنعي # ن نوددقتسيالوةعاسنورخأتبالمهلجأ اج 1 ذاذ مهر اع اعاءاضقناو مهلاحآ ءاب انا اف ريصقلاىأ تاما

 1 ١) موىعسملالجالابدار 1 ليقودنع هنعنوصقنمال و مهل هلل هلئادلعح ىذلا ل اح الا ع نعءةعاسنو رخو نه ما ىل !اانلسر رادع

 ١  نومدقتسال وةعاسدتعن رورخأتسيالف يس ذعف ةمايق 2 موب ىلا مه رخؤينكل وىنعملاوةمانقلا ىلا داك رانلخو أ ىأ(كلبق

 ال ملنأ بذكلا مت لفت 8 تانبلا ىه و مهسفن ال ىنعي هي نوهرك كما نول و 0 رف م الان رم كمدق ن م

 َ ١ نورها تاكو نودلا انلو تانبلا هللا واق مذا كلذو نينبلا مل نان قاوقو دي ىسملا نهم (مهلاع أن اطيشلا مهل

 ا  نوعزب بذكلا مهلوقو مهرفك عممهنا ىند هملاو ةنحلاىسملابدا رألموهللاىل اعءا رتغاو مهم لسرلاب بيذكت او رفكلا

 ” ناق-ت - وملادعب ثعيلاىق اقداصدع 36 || اولاقمهنا كلذوة نك ا مهل ناو ّقملا ىلع مهنا ) ها> كلو رانك

 اد كلا نب < رانلا مهل دا ليلا لااعلا هلئا ب 000 نملا ىلع نال ةنجل ان 0 1 - أىلا) 0
 عسل 2< مهل> حاولا

 | ركب" ىرقو نوف رسم ىقعإ نو ارلا رم رك # ن وطرغ منأرإ) قم ةنلاال ءاحاذاذ) 0 , . معلا كد 0| مو 5 د وط رده 1

 ١ نوسنمىأ اهفيفت عم 81 رلا فب 0 ركو 0 نوعم صم ىعي ديدشتلا عم 5 نلا

 أ ' لاقوررانل اى !| نول ةداتقلاقو نوكورتم لتاقهوريبج نب دعسلاق و سايعناهلاقرانلا ىف

 عرفان أ سو هيلعمللا 0 وموقلا لد 2ءاملا ىل ام 2 كل طرفلاورانلاىلانومدقتءار لا

 ” دعا ةاتلمرأ اكيد 6 كإبقنم متأىلا انلسرأ دقل هللات لف مج 8 ضوملا ىلع
 | تال نا ةيلست ةمقق تيكا 0 رعه مهن أش ن ف كاد كلاانلكر اكمل ةمالا

 مهك اله تقو )م اخأ

 ( ةعاس نور خا الز

 ردق ل> الا نعءنوث رتيال

 ( نؤيدقتس كالو / دعاس

 5 [األا لق نيكل
 ةيدكلاو رفكلا نم ةثيكا مهلاعأ قع هي مهلاعأ ناط- سلا مهل ن , زو !سودبلع )6 5 ا ء ١
 أ نوه يل

 | قع ناطشلا لعحاعاو هلا لح تهدم اذهىل !اءث هللاوه ةقصخاق 3 وا 3
 3 2 تت انلا هلل نولوَش

 ْ 01 ةسوسو هلأ ( لاقبوروكذلا ب( ىتسملامهلنأ) بذكلا ميتسلأب ن ١ رزق 41 ا ما ودرب الام

 دوب ذملاسو نوكو رتم ةم(نوط رغم مهنأو رانلا مهل نأ) احا مم رجال ةننإا مهل نان م ىنسحلا مهل نا لاش ونا ى ىتعإ ١ ىضحلا مهلنأ

 : ( متلاعأن اطرشلا مهل نيزف كلبق نم مأىل !اانلسرأ دقا) هتلاو( هتلان )ءارلا رسكب تأ رقناو لءفلاو لوةلابنوط رفملاّش و



 يهسفنال ن 8 0

 كل

 ؟ لمعلاةروس) هلعاذهىذلادلولا ه4 د1 ز- نواعم ثدح (نومكحامءاسالا )

 / ثءح ِِي نومكحام ءاشرإلا 3 امي كي ناب ”ىئرقوام لغفلل ريودكلاربك ديو هدو هف أ ْ

 ه ءوسا|لثم ةرخآلاب نونمؤيال نيذلل لف مهدنعهلحم اذهام دلول | نع ىلاعت نمل نوال 0

 7 اا روك كلا اش ١ توألا 00 ا ىهر ا ةفلأل

 اذ_ه 1 ع 0

 نو:هؤيال ندلل) فصولا

 ةفص(ءوسلالثع ةرخأآلاب
 ىلا ةحاملا ىهو ءوسلا

 3 روك كلا دالوالا

 ةيسخ نهدأوو ثانالا

 (ىلعالا لثملا هللو) قالمالا
 ةهازتلاو اعلا نعىنءلاوهو

 ١ || واحلا تل ء ةهازتلاو قئافلا 1 ع قاذلا 0 |

 مهرفكب 6 مهلظإ سانا هللاذاؤرولو  ةيكحلاو ةردقلالامكبدرغنملا *”ي ملل ١
 نسال هلاك 0 ريغنم اهرمذا اعاو نيالا ىلع 6# اهيلع كرتام مهيصاعمو أ

 ٠١ داك ةنع ل اعت هللا خر دوعسم نبأ نعو 0 مد 4 ةباد نم م هه اهيلع ةبادلاوأ 1 ْ ْ

 نكي مل مهرفكي ءاب الاكلهاول ليقوةملاظ ةباد نمو ًامدآ نبا بند هرحج ىف كلهي لعجلا ١ ١

 ١ ثيح نوضشو' نوءزصيام ع قع ص راكم اناناس اذ ىلاعتدلوقو#دواداوأ |

 هريظن نينبلا مهسفنال نولهجو نيم نوفكتتسي مهو تانيلا 0 ىذلا هللز واعي ْ

 ٠ ءاسالأ هانعم لبقو ىزض ةمسق اذأ كلت ىثنالا 0 ركدلا ملأ ىلاعتو هناحيس هإوق

 ءوسلا ةفص ىنمي ه#ءوسلا لثم ةرخ ًآلابنونمؤيال نذلله تانبلادأوىف نوكحانإ

 لئلا و #8 رقفلا ف 3 نولتقو ثانآلا مهتهاركو ركذلا دلولا ىلا ا نم

 هناو دلولانع هزتملا هنأو ديحوتلا هل نأ ىهو ةسدقملا ايلعلا ةفصلا ىأ #4 ىلعالا
  1ع

 ىدمرسلا ءاقبلاو ةردقلاو معا! نم 0 لالا تافص عبج هلنأو وهالا هلال
 رانلا ءوسلا لثم سابع نبا لاتو هسفن اهب هللا ف صو ىتلا تافصلانم كلذ ريغو

 | هلالجو هلايربكف عتتملا ى أ «زيزءلا وهوإ# هللاالا هلاال نأ ةداهش ىلعالا لثملاو'
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 آ 00 دحاو هللانا مف مع م كنا ىنعي # نوت هللا ريذفأ 3 ادبأ ةعاد ةبجاو

 امدلا) تودفلا كلا
 عءاع للاب 0 مع 2

 اك اذامث ) ةثاغتسالاو

 مكنم قيرف اذا مكنعرضلا

 باطخلا (نوكرشي ما

 ناكنا هرعت نم رك

 ةرفأذلا قيرفلايدارملاذاماع

 - | نوقشوهر ليث رع 2 كرشمأ باطن |ناكناو
 نو اح فكةف رلذلا هدهد عبق هيلا جان أ وسام لكزا م1 لسعو كلم

 | لجوزع هلوق # راكنالا قيرط ىلع ماهفتساوه ليقول ىنمع ماهفتسا وهف هاوس |
 ١ لكو قازرالا ة ةعرس و نادنالا ةعحو مالسالا همعأ نم قع هك هللا ن 3 ةمعط مكبامو# 6

 ناسلل حت :ه هلوتف

 اذاف لاق اا

 ا نصف هداع ىلع ه. لضفتملا ود اع ىلاعت هللا نم كلذ لكف دلوو ا امنم ا || زوحو متأمهور ,ةاكقيرف

 ٠ نأ دايعلا عيج ىلع بحب هنأ ةمدقتملا هي آلاف نبي الو هماعتا عج ىلع ه رك مكيلع ريتعا نم مهيف ني

 | هنال ا ث الف هنم منلا عيجنا دخلا هده 1 !اعت هللاالا اوفاخضال ربلا ىلا رهاجت الف هلوقك

 ا ةدغلا ىأ 3 رضلا مكسم اذا مث املع مركش ملع ترق هدايع ىلعام لضفتملا وه

 ١ نوعدنو نوخصتو 0 هيلا ىندي 6 نو رأت هيلا #8 ماقسالاو ضارمالاو
 | توصلا عفر وه راؤجلا ةرضإر ةدكفلاو رعغلا نم مكب لزنام مكتع فشكل ءاعدلاب

 | درت لدطلا نا هلم .ءاذدا اهلك تناك ال علا ل ا او راؤح هنمو ديدشلا | تي لاش واكاد(اصاو
 ىلعردالاوه هناف اهفثكيل هاياالا ىعدبالو هيلا الا ألي الف تاق والا نذل ىف اخو هك (نوقتتسشا ا
  ءالبلاوةدشلا لازأ اذاهمث ىنمي # مكتع رضلا ف شك اذا مث ف ىلاعت هلوق وهو اهفشك 10-

 مهنا ىنعي ة#نوكرسشي مربق ركنم ةعاجو ةفئاط ىنمي ه# ركنم قيرف اذا #9 مكنع كدألا عا
 ' نم اذهق لجو: نع للا ىلاهنوفتضتالو بابسالاو دئاوعلا ىلاازتقلا كنتك نوغك ة

 مه 0 ةلح | فشك نوربال نينمؤملا قيرف نال نيقبرف ميم كاندي كرش هتلاىلا ( هللذ ) ةدسشللا

 ( رضلا ) (نوكر رشي م. رب كم)ةفئاط ((قِرفاذا متع) ةذشلا عقر( رضلا فثك ا ونوعرضتت ( نورأت)

 د د صم 2

1 

 ىفامهلو) مانصالاةدابعيف
 نم ) ضرالاو تاومسلا

 ندلاهلو) بئاعلاو قلخلا



 ,١ لح نأ سمت 04, 1 هنوقاد ءايق وفاعإ ه هتقاعْن ا(

 اهتكئالم ام دارملاو يظعت و الالحا هلنيمعتو تا را

 57 تح هلامعتسا ناك م هربا ليعتسا ام ءاللءا) لوعتسا ا ومهم ريغو ةظفحلا نم

 نوفا #8 هتدابعنع كه نووكتسيالم هو 3 ءالقعال اببلغت نم قالطانم ىلوا نالببقلا

 ا ءاوتكذ «ةاايمهقوفوهو هنوناخوأ مهتوفن م ايادع لسعر نا هنوفاع 4 مهقوفنم يبد َ

 ربرقتو هلناسوأ نوربكتسيالىف ريمضلا نم لاح ةلاو هدابعقوف رهاقلاوهو ىلاعتا|
 ةعاطلانم # نوسعوبام نولعشوو ف هتدايع نع ربكتسي مل ىلا-هت هللا فاخ نم نال ١

 هللالاقو 96 ءاحزلاو فوذثا نيب نوورادم :نوفلكم ةكئالملانالع للدهفوريبدل
 | ىهتلا قاس نا ىلع ةلالدهيلعلدب دودعملانا مددعلا ركذ © نينا نيهلا | وذفتال ا

 ١ * دحاو هلاوهامتا ظ هلوقىف دحاولار كذاك ةيهولالا ىفانت ةينينثالا ناب ءاعًأوادنلا ]|
 ١ مزاولنم ةدحولانا ىلع هننتلل 1 ةيهلالا نود ةينادحولا تايثا دوصقملانا ىلع ةلالدلل 1 ١

 ' احمرصتو بيهرتلاىف ةذلابم ملكتلا ىلاةيبغاا نم لقن 4 نوبهراف ىاياف 9 ةيهلالا | ا

 ' رهاقلاوهو هلوةكوه © 8 م رنوفاخم ف ةكئالملا نمي # نوريكتسياالمهو ا[
 | هللا لوسر لاق لاقرذ ىبأنع # نوسعؤيام ا #9 هريسفت مدقتدقو هدابعقوف |
 أ ليثدأ اهل قححو ءامحلا تمن وءمست الامععسأو نورئالام ىرأ لسوديلع هللا لص ا

 2 ةكتالماو تل 1 1

 مكهفل رعأ نولعتول هللاوادحاسهترم مضاو كلموالا عباصأ عبرأعضوم اهفام ا

 1 نوراحم تادعضلالا ىلا مِحر ا ٍش رفلا ىلع ءاسنلاب متذدلتامو اريثك مكلرالدل

 انؤتومالذ تأ ءلاثو ا ا كنك د رذوب لاق ىلاعتمتلا أ

 ه2[ لصف خ٠
 عقسملاو ”ىراقلل نسيفنآرقلا دوك“ مان عنم ةدسلا

 لحو نعهتلاربخ امل 6 نينتانيهلا اوذمعتال هللا لاقو لف ىلاعتو هناعسهلوق 6 اهعاممو

 هان ودباع ءسعال نوداقنم هللز وءذاخ ضرالاو تاوعسلاىفام لكناةمدقتملا هب الاى

 . 3 8ع

 اكيد كيع دع نأ هدهو |
1 

 نشانيهلا ذاع نعو كرمشلا نعذي ذل ده م هتض 3و هنردق تل هكلم ىف مهناو

 بحاصلاةونيهلاهلوقلا ديكو تنيننالارك ذ جاحزلا لاق نيذثا نيهلا| ودمت المثل لاقولاَعف

 أ اهلاامهنمدح او لكن وكيال نيالا نا ىنمينيهل نينا او ذ7الهرب دقن ريخأتو دقت هبف م فرظنلا |

 نانوكيالنيهلالا نال ه# دحا وهلا وهاع #9 ىلاءتو كرابت هلوقوهوادحاواهلاا رذنل دا]

 ةيفانمة نش الات راصفةدارالاو ةردقلاو لامكلا تافص ومدقااودو>ولاىفنييواستمالا ْ

 ناهلا دوحولا ىف نوكي نأ زوحنال ىنعي دحاو هلا وهاكا ىلاعت هلوق كلذو ةيهلألل |

 بارطضاو نز> عمة فام بهرلا ونوفاَكف ىنءي *# نوبهر 0 وهلا وهاعا نانثا |
 00 غلبأ هنال تافتلالا قيرطنموهو روضخلا ىلا ةييغاأن م مالكلا لقت اعناو

 1 اقفل !

2 

 اح مه.رب هتقلع ١

 ند م)نيغاخ نوريكتسال ىأ 1 لاحوه ) رنوفئاح نوربكتسيالمهو ) ماش تكلا القعلا لو /

 ناو مهقوف نء اباذع مهيلع 1 لمعلا ةروس

 انف نم الا

 ايلا لا
 اع

 نولعشو ) هدايع قوف

 ليلد هيفو ( نوم ؤيام
 نوفلكم ةكئالملا نأ ىلع
 ىبعلا و سعال ىلع نورادم

 ءاحرلاو فوذخا نيب مهناو
 نيهلا اودحمتال هتلالاقو)

 ( دحاو هلاوه اعنا نينا

 نب اودعج اعنا -تلقناذ
 0 ردعلاو ةدنلا

 نينثالاو دحاولا ءارو
 ةثالثلاحر ىدنع اولاقف

 ةلالدلا نءراعدودعملانال

 لح راما صا1خ| ددعل ا ىلع

 امبف نادودعث نالحرو

 ةحاحالف ددعلا ىلع ةلالد
 ار الجر لقال

 سالا تلق نانا نالحرو

 ةاذالا ىممل لماخلا
 نيئدثىلع لاد ةينثتلاو

 هددعلاو ةيسنللا لع

 كلك را اذاف-:ضوصخلا
 هن ىنعملا نأ ىلع ةلالدلا

 : اع عفش ددملاوه امهنم

 دصقلا ىلع هب لداقهدإ 50

 كن أىرتالأه» ةيانعلا وهلا
 هدكؤت لودلا وهاعا تلقول
 كن أل يخو نسح ادحاوب
 ةيناد>ولاال ةيهلالات يا

 لقت ( نو.هراف ىاياف )
 ىوبهر ,اناومهر 1 ابان انهلوقن مت غلب | وهو تافثلالا ( ثلالال اخوات رج رطنموهو رلكتلا ىل اب معا ع نعمالكلل

 ' قي (نورسؤيان)ةواوش وى من را مهقوف ىذلا(مهقوفنم مرنوفاخم) هلادوحسلا نء(نوربكتسيالمهو )
 نوفاخن(ن وءهراف ىابان)كب رشالوداوالب(دحاوهلاوهاع ا)مانصالاوهسفن (نين انيملازاودستا(اوذغتالهئالاقوزةثال



 اموهو عما ىنمم ىف هنالهلالظىف سه[ 70م رهح ريمغلا نم لاحأ رثععبا را زجلا م وهونو.غاص(نورخادهو)
 ١٠.١ 4 مه -
 مجول خدمل ىث لك هللا

 رو>دلان نال نونااووا هأأن

َ َِ 5 1 

 هالو ءالقعلا كفاصوانم

 بلغ لد نم كلذ ةلج ىف
 ع

| 
 أ 58 ١) ل ىلا و3

 ىلامار رح ال |نم هللا ىلخ ام

 5 >8 6-7 ١
 لالا مجرب قا اهلنا “و

 هللةداقتم بئاح ىلا تناج نم

 اهف هلل هع دم ريغ ىلاعت

 مارح الاوؤفتلا نمدلا عر

 ع . .

 اضنا ةرحاد اهشناف

 ا,مف هللا لاعف ال ةداتنمةرعاص

 ند ا ةعمم 7م ريع

 ضرالا قامو ' تاودسلا
 00 ا ناس نم ( ةياد

 ضر ءالا قاموت أ ومعتلا ف

 تاز 1 نأ ىلع 06

 بدناك اذ نودياتاخ

 ناموأ ض رالاىف ىسانالا
 دارا لحلو ل

 نكت المت اولا 6

 1 الم( ةكئالملا وزهلوق وشو

 مهريعوةظفملا نمضرالا

 نيفلكملاد وم دارملا لق
-_ - 0 

 دوجم-!و ,مدابعو مهءاط
 هللاةدا 3 مهدايقنا م هربع

 00 د امش , الا ىعمو

 ء 5 3
 و ري عل 1 اح اداف افاتك

 ”جودحاو طظفاب يع

 ءذادقمال طاص وهذا اع

 ع

 نع ىو و م-ه ريع و

 . 0 ا
 نوع.طن(ن ويروح دم 4

 تاو |ىفامدح-هلاو)

 0 01 111 كلل رز روطا و باردلاوت (ةيادنهضر 71 أو) موخلاورمتاو تل

: 
 مما
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: 
1 
 لامة ظفلب ىنافةصاخ ءالقعللةل وانتم تناكلب بيلغتا | ىلع/الداومف نكي ملعالهتءلل ىهىتلا ٠

 تح

 ]ا ناكءاوس مالستسالادوهمسلان هدارملاو هل ذاظىقري رىصلا . وم ناالاهاشت 5 نورخ اد محو

 يكريلهسأرأط اطاذا ريعيلا دهسو لجلاةرثكل تااماذاةلهقلا تدعم لاش رايتخالاو أ عبط

 ”سعشلا عافتر 0000 0 د0 اصلن زد ,خادرهو لالظلا نم لاحا دس وأ

 ردقاةداقنم بناح ىلا بناح ند هىلاعت هللارب د اهب راذهواهقر انف واتخ وأ اهرادخحتاو

 اضيا اهسفناىف مار>الاو دحاسلا ةئره ىلءاهب ةةصتلم ضرالا ىلع ةعئارا ”يفتا نماهل

 "نم اهتلج نم نال واولان نورخاد محو اهمف ىلاعت هللا لاعؤال ةداّقنم :ىعاصى ا ةرخاد

 وهو كلفلا نيع لئاعملاو نيعلاب دارملا ليقو ءالّتءلا فاصوانم روخدلا قال لف

 تفاجلاوهو هلاعثو 000 ةتهرهظت تك اوكلانآل قرتقلا هماح

 عبرلا ىلع ةعقاو قرمثملا نم ”ىدتب راهناا لوا لالظا! نان ضرالا نمهل لباقملا ىل

 و ضرالا نم قثرسشلاا عبرلا ىل !اعدعقاو بر 0 'ىدتب لاوزلادتعو ضرألا نهىر ؛رغثلا

 ” ةانو ةدامال دابقنالا معي ادايقنا دات ىأ # ضرالاق امو ا ا
 هلوقوضرالاو تاوعسلا لها هامل هدانسا كاعءوط ءيماو هقياكدل دارقنالاو اعيط

 اء مسوأ ضراىف ناكءاوس ةمامسملا ةكرطاوه بيدلانال امهل ناس . 4 ةبادنم 3
 فاطعوأ ميظتلل ةكمالملا ىلع ليربج فطع يملا نع فرح هَ ةكئالملاو ©

 ىفامل ناسوأ ةدر<# حاورا ةكمالملانا لاقنم نم حا هيو تاينامسجلا ىلعتادر 4

 ا سانام لعقن ىذلا ىعاصلأر ,رحادلاو 0 راس اف رو رخاد مهو# 00

 ٍر ةداقعلا نم تسدل لالظلات اق نافع ىلاعت هللا سمالا ةداعتم ءايشالا مرج نا كلذو 2 1 اع

 ةعاطلايىلاءتو هنا هللا اهفصواملتاةءنونلاووا واباهعجسو لمي نم ظغاباهنعربع فركذ

 وهونونلاوواولاباهمج زاحو لقعي نم ظفلب اهدعربع لمعي نمةفص كلذ وهص اال دايشالاو
 لاق ** ةبادنمضرالاىفامو تاومسلا ىفام دمحم هلو قف لجو نعمل وق ## ءالققعاا مج

 دايقنا دو “و لح و نع هلل يملا دوجم- ةدابعوةعاطد و ع”نيعوتن ىلعدوحم لا ءالعلا

 لمتحمةبادنم ضرالاىفامو تاوعسلاىفامدحم هتلوهاوقف لالظلادوجح-ك عوضخو

 دوحم-وةعاطوةدابعد وم هللةكئالملاو نيإ-ملا ووعد فهيسس 3 ”ىش لكد وي“ نال نيعونلا

 5 ال بملغتلل ضرالا امو تاّوععا ا!قامداو#ىفام ظفلب ىنأو عوضخ و دايقناد وم ره ريغ

 :ىاوادنالو تنؤملا لغرك ذملا بيلغتك بلغالل مكحلاو ددعلا ىف لقي نعرثك |لقعيالام

 اا ا تامل | ةكرخ رخ | نعور ادعو يدلاو :مةقتشمةبادلا ةظفاول اكلا

 | هك ؟الملادرف أ اذهل ا اال ل او الخ دن بدوار حب ىباسح ناويح

 | نم ةلج نماوناكناو رك ذلاب مهد يارا نوريطي ة حم أولو هن

 رم ضرالاىفامو ةكئالملانم تاوءلاىفامدهم هتاودارأليقو مهفرسشل تاومسلا

 دوس ومإ تةلخ ام اه ريوس و اهلللذت مهريعد وجنس و ه ةعا اطال نيوسملاو ةكعالملا 0

 ررلفاغلا وعد ىلاعتو هناهس مئاصلا ةردق ىلع لد, تاداملا دوحمسو لسالام
 ربدتااو لمأللادنع هتلذوحسلا ىلا

3 



 ا 0 1 مي 0.7 زن

 | هلل قا ام ا و رب أ #8 ةبوقعااب 00 46 محر كور مكر نذل

 0 ا نا مهلاباف عئانصا| هذه لاثمأ اوأر ردقىأ راكنا ماهفتسا < "تو
 ريما اهي

 0 مأىأ 6 ءلالظ ؤيفتب 3 اناس ةمهبم ةلوصومامو هنم اوفاعث هرهقو هتردق - ! ع
' 

 14 در ن ف)نور ا ورعوباو ءاتلابارت ناسك لاو ةٌرِح أرقو# ةئيفتم لالظ اهل ىتلا تاقولخملا ىلا اورظ 3 ل حل

 0 1 0 00 أ اهنمدحاو لك ىتاح نعىا الكاش ب عو اهناعانع 2 لئاعثلاو نيميلا نع ٍش ءاتلاب أ 4 /! ثسىح

 معبأ ءم 55
 ٠

 ىنعملاو ءطئفللا راتعاب لئاعثلاعجو نيعلاديح وت لع اوهلاعثو نا تلاآلإ نبع نه ةراعت - 2 و

0 ١ 7 0 
 هنأ 00 | هللاروعم 8 هلوقىف هعجو هاذ الظ ىف ريبصلا د وتكلا

 املّدم مه نورخ ل فوت لا كلم ا موه ىلكلاو ك 3 ١ ظ

 14 3 تالاف ءاهسلا نملزتيباذعب وأ ضرالا ىف لصحب ف سؤ مهف و ىلاعت و هناهعس هنا لصاخلاو مب ما

 0 تاكا

 ىأ الغ مع د (

 رع ردا
 نامعالا ىأ ( نيفلا
 ٍلامش مج ( لئامثلاو )

 نم لاح ( هلل ادهم )
 تلازاذا دهام نعلالظلا

 ةئىش لك ها

 ) ميحر فؤرل مكب رناذ ١

 ( اوربملوأ ) باذعلا

 هللاقلخام ىلا) كم ىلهأ

 هباودلاورممثلا ند . ىد 0

 هلذ الظ باق ) هلالظؤفح)

 « لت اىقلاو) "0 ياا

 ةمشع لئامثلا نعو

7 

 ا

 0 هئاوعس هنا مث . رخآ لع ك الهلا ىتأيناىل !االدلقأل الق تدع تاو ابو هنن تك تان

 هد ةيوقعلاب لحال ىلاعتو هنا < هنأ ىتعي 6 مح رف ةؤرلم رنا 0 هاوشي لا مخ ىلاعتو

 1 نيرضاخلا باط+ ىلع ءاتلاب ىرق « اورب 0 ىلاعتو هنا سدإوق ف 7 ْ

 | الةيؤرلاهذهو لظدإم تاق مسج نم ىنعإ « ”ئىش نم هللا قاخامىىلا #9 ةبغلا ىلع ءايلابو

 ةيؤرلاسفنبالا نوكيال رابتعالاو رايتعالا اهنمدارملا نالىلاب تاصو رظنلا ىندع تناك

 | # هلالظ ؤيفت 8 ههرتفديف ركفتو هلاوحأ لمأتل *ىقلاى لا رظن اهعم نوكيىت
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 : 0 نيذلا لعف ف ب فردكتاو كرعلا نه لعفلا كلذ, لثغ «” كلذكل

 هد يبقا !وناك ن 200 هريمدتب ه6 هللا ,هملظ امو #9 باصاام مهباصاف
 ايس ءازج ىأ © اراعام تاس منام و 5 هللا ةيدؤملا ماسالا مهر مك

 و ادام مهب قاحو 8 اهمساب ءاز كة سسوأ نابشلا ند ىلع مهلا عا

 .ذلا لادو 99 رشلاىف الا لمعتسيال قيحلاو ءواَرَح مهب طاحاو *# نؤزهتسي

 ودنم انمرحالو ان واب لاو 0 ىش نم هنود نم اند.عام هتللاءاشول اوكحرشا

 1 :!نم مهيلع ركنا ام مل اراكن

 وح | ىلع ةنبطا هدعل اهفو مهلاعا 2 اودقتعي مما ,ادتعاال هنلا ائحلم هفالل

 اع وهو ايندلا ف باذعلاب دي « كب

 عب * مهلبق نم نيذلا لمف كاذك © ةماسيقلا موي هيدارلل لول للا
 نأ اوناكنكلو © مهايا هبنذعتب ىن#ي © هللارهلظامو © بيذكتاو رفكلا نم

 3 | ساو هابل هم ةوعبقلا 0 اورق 0 و ىصاعملا مهباستكا - 0 واظ 0

 ةاءاشول اوكرش نع 0 > مهم لزنو قلو © 1 مس هد 5 كلذ

 راانم هللاءاشول اولاقف ةوبنلا راكنا ىف لوقلا اذهب اوكسعتر هنا لصاحلاو ءازهتسالا

 5 تاكاذاو ”ىحن ملوأ تتح لصحلا رفكلاانم هللاءاشولو * ىف لوا ك5 لد

 آلا نم لكلا نا اولاقام مهنااذهنع باوجلاو مالا ىلا لسرلاةثعب ىف ةدئاالف هللا نم لكل اذ

 كح |ىفةلعلابلط ىرحم راحوهوىلاعت هللا عاضارتعا اذهناك اثبع لسرلاّةثعب

 مارتعاالف ددربام مكحوءاشيام لعش ىلاعتوهناع- هللانال لطابوهو هلاعفأ قوهتلا

 »لعفت ملمواده تاعق مل هالوق نأ دحال زوجنالو هلا من هناكحأ ىف هيلعدح ال

 اود و ىلاعتهللا ةدامعب مهو أبل مهل اا لسرلا لاسرا هدايعىفدتنسو هلا مكح ىف 08

 اوهف هلْضَأَنَمو ىدتهملاوهف هادهنؤ هيلا لذا

1 
8 
0 
 اان

8 
1 

 اضالاو ةيادهلا ن اوهريغ ةدايعنع

 ئ ”اةقدتلاةتس تناكاملو هيلع دح ال ضارتءاذاف ءاشي نم لضيو ناعالا ىلا ءاشي نم ىدج

 7 هنودنم انديعام هللاءا_ثول ءالؤه لوك ناك ةيذكملا ةرفاكلا مالا ىل ١ ل نراقنس

 دعب زاو> نه عنم كلذكسمالا 9 ودقتعا مهنال م اهح ان وابآ الو نحت

 !و 5 ىلاعت هلوقاماو دنعولاو مذلاهيلع اوقحمسا مرج الفلطاب داقتعالا اًذهولسرلا أ
 1 هر هللان أ 0

-3 

 د



 ( لحاةرو- ) م هوو ظل ١ ض 000

 ةانوفوتلا اذهل قو مكلاعا ىلعركل ةدعم اهناذ نوثعبت نيح © نولمعت 3

 هركذ راملا رافكلا رظّتءام *# نورظنب له 8# ذئنيح لوخدلاب سمالانال
 “م :

 ضبقل 6 ةكئالملا مهينأت ناال

 ةدعامملاو ه 2 55 لاخلا ةيسنمأ قالخالا عم كام رحلاو تاهوركلا نا هنعا

 ةاهسةمط نوكَت 7 هانعم لقو ةويبقلا ةحوركملا لاجل ةمومذملا قالخالا

 كلذدنع مهل لصف ةءاركلاو ةنلاو ناوضرلاب مه>ا رو 0 نورشنلا|

 رهفلبتوأ ةكقاللا يلع 2 0 0 م 0 * نولوق 9 دل ظ

 اذ ةانرشا قركسرا
 تاقءةريره ىبأ ثيدح نم نيوهحصل ىف درت هتجرو هلضش هللا دمغتن نأذ

 ترش الهنا ةنسلالهأ بهدمنأ ما شقا هللادجر ىووتلا نيدلايحم مشل لا

 تشالاو فيلكتلا عاونأ نم كلذريغالو مرحنالو باجياالو باقعالو باوثلق

 ىلاعتو هناحمس هللا نااضيأ ةنسلالهأ بهذمو عرشلابالا اهريغال واهلك ءاشالا هلل

 ءاشيام امبف لعش هناطاسف ةرخئآألاو ايندلاو هكلمهلك ملاملا لب ىش هيلع بق
 مه رك ًالذاوهنم الدعكلذ ناكرانلا مهلخدأو نيمجأ نيكاصلاو نيعبطملا بَذ

 تنأ الو اولق هلمعب ةنلا كم دحأ لدي نل

 هل كلذ ناك ةنخلا مهلخدأ و كر ةاكلا متوأو نم لضفوهف ةنمخلا مهلخدأو ا 20

 نينمؤملل رفغي لب اذه لعشال 1 داط هريخو ري أ ىلاعتو هناحعس هنكلو الضفدل ؛

 نع هللاىلاعت مهل ليوط طبضيف لصالا نوبحو»و لاعالا باو' نوبحوبو لقف '

 م: اعنا اول دا ىلاعتو هناحهم# هلوقامأو هتعاطب ةنلاو باوثلا دحأ قتال

 | تابآلا ىنعم لب ثيدحلا اذه نيبواهني ضراءتالفةنملا اهلخدي ةحلاصلا لامألا

 0 ىلاعت هللاةجرب اهلويقوامذف صالخالا قيفوتلاولاعالا بيس ةنلا لوخد

 ىألاالاب لد هنأ عصيو ثيدحلا دامموهو لمعلا درجت ةنجلا لخدي 0 !ء
 6 نورظنب له » ىلاعتدلوق #هدارعإع أ هتلاوةنملاو لضفااو ةجرلا نم ىهواجأ

 ىنمي## ةكمالملا مهينأت نأالا »ودعا كنوبن اودحجومهلاب | را ل ل

 هجوتا مهحاورا ضبق. نيببطوأ ةنجلاب مهايا ةكئالملا ةراشب, نيحرف ليقو م

 | اولخدا «هوركمدعب مكقيخال# مكيلعمالس نولوقب# سدقلاةرضحىل !اةيلكلاب ماك

 لكاوينتحاو تاءاطلاو تاريخا لعفنم هءاوسعأام لكباوتأ مهناديف لدن

 ؛ ةحلاصلا لاعالا نم ايندلا ىف ىنعي ه# نولمعت م اعةنجلا اولخدا # هللا نم م

 | ماك> الا نوتيشيفةلزتءملاامأوهنمال دعرانلا مهلخ ديو نيرفاكلا بذعيوهتجسرب ةذجلا م

 | هلاقلا لهالةلالد ثيدحلااذه رهاظىفو عرشلا صوصنلةطانملا ةلطابلا مهاعارق

| 
| 

 ليق(مكلعمالس نو 00 ٍ
 نمّؤملا ديعلا اقرأ اذا

 لاف كلمهءاح توملا ىلع

 هللا ىلوإي كيلع مالسلا |
 6 رش ومالسل !كيلع أر قت هللا

 ةرخآآلا ىف مهل لابو ةنجلاب
 نولمعت كاع ةنإلااولخدا)

 ام(نورظنبله) ركلمب

 الا )رافكلا ءالؤهرظت

 ضيقل(ةكئالملا مهيتاتذأ
 ةزجو ىلعءايلابو مهحاورأ

 مالس نولوش )كرسشلا نم

 (ةنجلا١ والخ دا) هللا ند .(كيعأ

 مدكا اعلاه ووسنقا و مكاعإب

00007 

 ( نورظنيل ه ) ايندلاىف
 0 لو

 مهحا ورا ضبقل(ةكمالملا



 أ عفرلا ( ةنسح:) هللاالاهلاالاوااقوأ تاخلاصلا اولعو اونمآ ىأ ( امندلا هذهىف اونسحأ نذلا ) لاوسلا

 3 وأ اك 7 رتيسلا روك لوقلا اذها راقىأ اوت 00 ةياكح 0 0 9

 1 | ربخم مهيتأي نم مسوملا مايا نوثمبب اوناكبرعلا ءايحانا 9 فالخ ع | ةدح اق مهى
 هلاواق نينمؤملا ءاحاذاو اولاقام هلاولاق نيمستقملا دفاولا ءاجاذاذ سو هيلع ىلاءتهتلاىلص 00 1 0
 0 كر آلا راداو هايتدلا ف ةأناكم # ةنسح ايندلا هذهىف او:سحا نيذلل ف كلذ || اسندلا باون هقلأ مهاب اف
 / نوكينا زوحيو مهلوقى ءاوقتا نيذلل ةدعوهو اهنمريخ ةرخآلاىف.مهباوثلوىأ || ةرخ الا باو' نسحو
 (ش ا نيقم اراد منلو ف اولاقن بصتنم هنا ىلع ريك اريسفتو الدد مهلوقل ةياكح هدعب ( نيةتلاراد معناو (

 و ودع 0 » ندع تان> # هاوقواهركذ مدقتل تفدُكت ةرخ لا كد ةراحالا

 نم ه# نؤاشيام اهفمهل ر امنالااهتحت نم ىرحت اهنوادي و حدملاب صوصخملا نك نا أ مدقت حدملاب صوصخملا

 اك اىفالا هديربام عيج دجال ن 0 فرظلا ميدقتىفو تايهتشملا عاونا | ندع تانجإ ءركذ
 ,نلاطدمالا آو جز أب 0 هللاىز ,ى كلذك 0 ل

 ٍّح ++ اره ال اقل ل1 لالا (امنولخدي) حدملاب ضوصخم

 ملالص ىلا ىلع لزاما نع رافكلا اول واش ىاكلذونمؤملار ,ملاباوحودحاجلا ركنملا ا

 لازنالا نموه سيلو نيلوالا راط اس اوع |و لاَقُذ لاؤسلا نع باوجلاب اولدع ا 0

 إسو هيلع هللا ىلص نلا ىلعلز زال نع نينمؤملا اوا ااساملو ال زمدنوك اودقتمرل ألا ا :
 ةكئالملا مهافوتت نيذلا اريخلزت 0 !اقف لاز الاالوتس وشنان اولا لعب اوجلااوقلأوا رك ٍِ ىزجي

 ظ 26 نيرها- ِط --

 ةفعاضم ةنسحاباوث ةنسحلا ة هال لاتعالا اونا أ نذل نمي هو ةنسحايلدلا
 ل ةوحفلاو رصنلا ىه كاحمتلا لاقو ةريثك ف اعض | ىلاةئامعبل | ىلا ةرسشعل ىلا دحاولا نم | ُق هنال رفكلاب مهسفنأ

 4 احا 0 ]را ندا 2 الل نح نوكياذس قضوا قر هل كفاح مهسفنأ ىملاظ ةلباقم
 لع هن أ امم كلذ ريغو نسحلا قزرلا وجفلاو ر مصنلا ىهوةئسح ادعو |

 0 آلا رادلو © ىلاعتهلوق ليوأتا اذهةح ىلعلدرو ايندلا ف هدابع

 رادرعناو 0 ايندلا فهل لصحامريخ ةنلا ىف مهل هللادعأا#م ةرخآلا ىف ملام عي
 رح الاىلا امه نودوزنب ىوقتا لهأ نأ امندلا ى . نسحلا لاقو 6-5 ب :4 نيقتملا

 انج 9 هلوظرادلا هذهرسف هللانال نيرسفملا روهجلوت وهوىلوأ لوالالوقلاو || ةنجاىنعي(ةرخ ًالارادلو )
 تانجلا كلت ىن 5 14 اهنولخدب . له هر ماق أى أ ناكملابن دعم عل وق نهةماقا نيتاسب ىنعي # ن رع اهفامو امندلا عر ) ريخ)

 ٌراالا ىرجت ىنعي ه6 رابعالا ان نم ىرخت قغ اهنم نوجرخالو اهتع نولحربال رفكلا (نيقتم ارادمعنلو)
 دانا ىف ىنعي © اهيفمهل ف مهتكاسمو مهروصقو ايلهأرود تح نم انف ف ةتللاشحاوفلاوكرسكلاو

 . 0 مو كارت اذا و تالاذاتود ,سفنالا ىهتشتام ىندي## نؤاشيام ف ادد ندع تاب )

 طحن ال ناسن الا نا ىلع لدي كلذو رص ادش النو 1 اًثياماهيفمهل هلو :نالذنخلاىفالادحال

 لاذاعمث نيقتملا ءاز نركب دكه أ هي نيقتالا هللاىز 00 ايندلا ىف ديرباملك

 نه نبرهاط نينم وه ىنعي 6 نيسط ةكمالملا مهافوت نيذلا 8 ىل !اعتلاقف نيقتل 1

 3 لكل ا ناس نالدقو مهلاعفأو مهلاوقأ ةيكاز د_هاحم لاق ك

 ) اوتسحأ نذلل زةلصو

 ايدلاهذهىف , اود>و

 ظ ةماقلاموب ةنجلا(ةنسح

| 

 (امولخدب) نجرلاةروصقم

 (امتحن نم ىرجن )ةمايقلا موب

 امك اسمو اه رش تدم نم

 . ءاملاو رن اراممأ( راهنالا)

 نسح ) رفكلا (نيقتملاهللاىزجي)اذكع( كلذك )ن ونون ورتشيان(نؤاشيام)ةنملا ف ( اسفمهل )نيللاو لسعلاو
 نيرهاط(نيبيط) هك :الملا مضبق (ةككالملا هافوتننيذلا) شحاوفلاوكرسشلاو



 اوتخاىأمالستسالا وحصلاىأ ( ىلا اوقلأف) هللاب رفكلاب (مهسفت ايلرظر دل امادكو اا ةككالملا م هاو

 ملمعن انك ام ) او راقو قاقثلا ن نم 4 لحتلاةرود م١ امنذلاىف هيلع ه# هذاب ردح اوناكام فال 2

 ءىرقو ءابلاب ةزجس ًارقو 4 ةكمالللا مهافوتت يذلا » دمعسئاظعوو انطا ل1
 ناب * مهسفنا ىملاظ ف ةئالثلا هحوالا لمتحم لوصوملا عضومو ءاتلاىف ءاستلا ماغد

 / توملا اونباع نيح اوتيخاو اوملاسف 4 لا اوقلأف 9 دلخملا باذعال اهوضرو
 ١ نازوجيو ناودعو نارفك ءوسنه لمعنانك ام نيلئاق * ءوسنم لمن انكامإ#

 | مهبجمت ىأ * ىلب 98 مالستسالا ىلع لادلا لوقلا هيدارملا نا ىلع للا اريسفن نو

 | اوقاأف هلوقل_بقو هيلع ركيزاحي وهف « نولممت متكاع ملعهللانا 9 ىلب ةككالمل

 | نم لوا اذهىلعو ةمايقلا مون مهلاح حرش ىلا عوجرو فانيت-ا ةياآلا رخآ ىلا سل
 || أوس نيلماع انداقتعاو انعز ف نكتملاناب ءوسنم لمت انك امذئموب بذكلا زو

 ١ فنص لك# منهج باوبأ اواخداذ يه علا واواوأ هتناوه مهيلعدارلا نوكينا
 ا 06 نيربكملا ىوثم سثبلف اهيف نيدلاخ إف اهءاذع فانصا منهج باونا ليقو هلدعملا هنأ
 نما مكبر لزنا اذام © نينمؤملا ىنمي * اوقنا نيذلللبقو و منهت

 ا نم لاؤساا ىلع هوقبطاو باوملاىف اومعلَي مل منا ىلع ليلد صخور

 | نيهأو تاماركلا عاوناب اومرك أو قحلا لهأ رهظ ةمايقلا مون ناك اذاف مهلاوحأ
 مولا ىزخلا نا نونمؤملا لوق كلذ دنعف باذعلا عاوناب اوبذعو لطابلا له

 مظعأ نوكحف مه ةتامثلا راهظا لوقلا اذه ةدئافو نيرفاكلا ىلع ءوسلا
 ا 0 م © ةكبالملا مهافوتت نبذلا 9 لكان هلو دي ىزالاو ناوهلأ

 ا «رسلااوقلأف هرفكلاب ىنعي مدس ىملاظؤ# هناوعأو توملا كله مهو م ا

 #8 ءوسنم لمع انك امل اولاقومملزن ىذلاهللامال اوداقناو اومستسإ مهنأ |
 ١ مك ا فالف عي نولمعت م 00 نا لب # فول اةدش ع نم كلذاولقاغناواكرش ل

 | لاقيفىأ « اولخداف » ردبمول رافكلا نه لصحام كلذ. ىنع ةمركعلاق راكنأ

 ٠ لاق اعاواهنه نوح رءالاهف نيمقم ىنعي هل اهيف نيدلاخ من ميج باونأ »© اولخدام

 ١ ضعءنماباذع دشأ رهضعب رافكل نأ ىلع لءاددبفو نزحلاو غلا ىف مظعأ نوكيل مهل كل
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 ةوادعلا ونا رفكلا نم 7 ميس

 اولاقو كاولوأ مهيلاعدرف

 ماد وخلا كبل تنالاع لع هللا نأ ماب
 هكا مكيزاجيوهف (نوامعت

 ةتامثلاىنم اك اذهو

 ل ةلئاهتف ن دلاخ مهج

 مهج ) نيربكتم لا ىوتم

 كرمثلا(اوقتانيذلل ل بقو)

 (اييخاولةركيردزتاذام) | اا كر لو ااذأك

 اريخلزنأ انهريدقتلانال
 لاؤسلاىلع باولااوقطاف

 كا وه ريدقتلا ةعو

 نعباو+لااولدءفنياوالا

 ( ةكئالملامهافوتت نيذلا

 ندب مون 00 16

 رفكلاب ( مهسفنأ ىل اظ)

 باوملااودر(!لااوقاأف)

 انك ام)هلل اوعضخ لاو

 ىد نع دعت (ءوس نم لمعت

 0 امو هللا ن ود نم

 لوب (ىلب) هتلابزيكرشم
 متنك اع ملعهللانا) ا

 نوديعتونولوشو(نوامت“
 اولخداؤ ز هللا نود ند

 3 ١ 8 0 ! ىراق كما ل | ديفهاقا ا 52 0 نلنردن 50 ىو: ةىلا تعحرنا دؤاو رشا

 (اف نيدلاخ مهج باوبا 1

0 

 ١ اوشا نيت الف لح وزع هلوق 6# ناعالا نءىنعي 3 نيريكتملا ىوثم سيلف و

 | نممسوملا مايأ ةكم ىلا نودسلا |. 8 ةمرعلااءانخأ ناكلذو 6 اريخاولق, 9 لزأأذ

 راك رط ىلع نو ودعش او ناك نيذلا لا دفاو هلا ءاحاذاف ره هللا ىلص ى هلابك 4

 0 لو ةكلريذ هقات ملاذاو نو“ نع باذكر عاش ن ا ,حاسوه نولوقيف رافكلا
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 هنوكراشبإال مهنا جبل ب اش نوقلحال مهن | نيب قاحنالن مو قاح نم نب م ناشملا و

 اهنال ه نوقاخم مهو 9 لاقف ةيهولالا ىفانت تافص مهلتيمثا ناب كلذ دكا مث
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 ناهربلابالا ف رءيالام مبءواق راكثاو سكعلاب هلاحنوكي اهب رفاكلاو هب عفتنيف تليق عمسب اهف ا

 مث ةدابعلا ق هةميسدلإوؤ كلذك ت تسل دل مانصألا هو اهب دعو
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 هذهو توغأل كلان ذاعأإ وه كيعلا 0 « يسللا ىذلا هلالا نال توملا 0 نا 7
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 مهل تون ولعلال مهل
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 هللاريغل نوكتال ةيهلالا
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 مه و زانق نك .شاوقاخن " ١ ةدحاح قع هك 00 مك هلو ةر> لاب نو-هو دال نيذلاف ِ ةدايعلا وسلا فكفإ
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 ةهل آلاال كلذإعي (دحا ودلامكهلا) ن وبساحم ىتمةكئالملا معتام لاشو نوبنساحبىتم راقكلا رعيام لاقون وسارع روبقلا

 نامالانع ( نوربكتسم هو) ديحوتلاب ( ةركم سواق ) توملادعب ثعبلا (ةرخ لابن ونم وي الني ذلاف)



 نوار( نورك كيةافأ)
 نأ ور هيلع من ايدام

 لا ةمعئاو دعت

 ةنانال واه ددغاوطرختال

 اوقيطت نأ الضف مكتقاط

 ا اه مايقلا

 تان عسأ اعناوإ ركشلا
 هك

 ىءاهش دمعت نه ددعام

 الورصمتال اهءاروامنا

 (ميحر 1 هللا نا) دعب

 | ءادأف مب م ريصقت ن 6 واما

 | اية شالو ةطتمتلا 52

 هللاو) مك-طيرفتل مكنع

 هللا ة معن اودعت
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 هللانا زاهور ع لاشو
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 || (نوناعتامو) رشلاو ريب نم

 سلا ١ رمثعبارلاءز لا 0

 3 0 ىذلا ل قعلل 1 هان كلذ د داسع أوفر 5 7 نور ؟زمدلفأ 5

 أهددع :اوطبضتال 3 اهوصخال هلياة معن اودعتناو 2 تافتاأو رك كي ى داب أ

 ا - 0 لا 0 2 إو ا 2 3 تأ
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 نا |
 -ِ 00 2 00 ا
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 اع ةبوقعلاب مكاجاسيالودبف مكطيرفتل اهعطشنال < محر ف اه ركش ءاداىف مريص# |

 نم ر ميزت وديعو وهومأ ؟لاعاو 5 داع © نوناعتامو نورستام عيدلاو 8 ف امارفك |
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 0 هي نورك كنيالفأ ف 8 دلوقب ةيآلاءذه مح ىف عملا اذهاو اهلك ءامشالا هذه ا

 ذتلا درلب رظنااوركفلا قدما هيف جاتحالف دحأ لع فاخ ريغ رهاظ ردقلا

 اتكالنك هلوتلوالا نالاؤس ةيآلاىف قي# 1 ربتعاو لقعو مهف ن :ل ةيافكو /

 / نمل ىهو نم ةظفلب اهنعربعي فكف لاقعتال تاداج ىهو مانصالا هب دار 1 أ
 1 رع تر اهودبعو ةهلآ مانصالا هذه اوعسامل رافكلا ن زا هنع باوملاو

 * نوةلخنال هللانودنم نوعدت نذلاو اذه دعب هلوق ىل

 0 111 قلخيالنك قلخم نفأ هلوقفاثلا لاؤسلا» ,لوقعو مهعز ردق ىلع مهطاف |
 55 قلاخنا_لثم قلاخلا يع اعح ثيح مانصالا ديعنم مازلا هنم

 0دنآلا هنمدارملاسيل هناهنع اواو قلخال نك قلخ 5 ماهفتسالا لمس ىلعلاق

 | وسب تاكةليزملا عنلا هذه ىطعأوةملظعلا ءاشالا قلخ نم نا هته دارملالب
 دابع كرتينا لقاعلاب قدلي فيكو ةدابعلاو ةم-لا ىف ةسيسفلا تاداخاهذه نيبو

 . بال تاداج ةدامسب لغتشيو اهلك ةرهاظلا ءامشالا هده قلاخ هال ةدايعلا ى

 1 | ىلعهللا عن نايا هوصختالناةمتاودمت ناو لاقماوقو اعأ هللاو ةتبأ

 لاو ملا لَلاَو خا رل ,ظنلا ءاطعاو مسجلا ةيفاعو ندبلا 2 ا

 دل 1 ريع ىلا نيلحرلا ىسو نيدلا شطبو ءاشالا 0 ىذلا |[

 ٍإ
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 2 دال امندلاو نيدلاعأن 0 هيلا جاتحمام عج مه هلى لح امثةيلع هبعنأ اثو هسفنق /

 ّ ١ 0 ا د نعل - هده ضأ هليعت ار 5 دحأ وأ 00 ا

 ل وردقتال 0 متأو كلذف 0 07 مياه مان

 ٠160| لع سيلك دتسسن ركل مايلاو 0 ىنعي © روقنا

 00 ينعي 4 نر

 ا|هريخاف هلاطانم نورهظيامو ىنعي نوتلعيامو سو هيلع هللا ىلص ىتلاب نورك ْ
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 فقحو تةد ناو ةفاخ هيلع 0-0 وح لكب ملاع هنا لحوْنع |

 1 ةمدقتلا 3 هدب آلاف 8 اه ْرخ 20 مانصالا ر 0 اه ىلاعتو هر اوس هللا نأ لف قو

 امولعم 1 املاع نوكيذا بحب ةدابعلا قحعس ىذلاهلالانا ةيآلا هذهىف |
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 فاه تهت )اسست <11 تحشد دموع تفح

 ملام ه# تامالعو وه 0 ةزاعس دلال 5 ىلاوأ مكدصاقل 4 نود 1
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 ليللاب 7 80 مهمج 'ايو 0 كلذ وو جدو لهسو ليح نم ةلياسلا | ل

 1 وهي و نيتمصب هااب و م رثهاع لدن ه و سلا مجلابدارملاو راحلاو

 وناكممال شيرقلريككلالعاو ىدطاو شعنلاتانبو نادقرفلاو ايرْثلال قوم

 ١ ناسنءمالكلاجار ,تاومومتلابم هرئاسف ءادتهالاب نيروهشم ةرامملل رافسالاى

 اصوصخ ءالؤه اصوصخ ملابو لق هن كد 01 مخلل يمشلا ماكاو اه معلا مدقتو تاظت

 هناع دم نع ددعام قلد رفتلاوهتمكح ى هانموهنر ردو 5 لاكىلع تار كلا ٍلئالدلاةما

 7-0 لعل 6-0 0 0 ردشالام هتكراشم 7 هنواس

 00 لك اال دا رأاوا 0 7 را 0 1 8

 لق 1 اكفةغاامد وأ قا نم نيب وهند هلك اشم 3 معينا هلالا ق>ن مو ا اه

 هك رعال نع هك معلا ىلوا ند قل يرد قاحن نمنا :

 تامالع اف لعحو ىنمي * تامالعو © نولضت الفن ودب رئام ىلا لبسلا ك

 مهرج !انو يأ ادتبا مث تامالعو هلوق دنع مالكلا مت مهضعب لاق مرافسأىف ا

 0 ءامالغ لابو ىقلاو لاش |تامالثلاب هازأ ىلكلاو بك ند لاو ١

 اهنمو :تامالع نوكيام انش مولا لكلاب. دازأ دهللا لاكو للا تامالع مز
 هذهف ىدجلاو نيدقرفلاو شءن تانبو ايرثلا مجتلاب دارأ ىدسلا لاقو هبىا

 نوكَشل ءاشأ ةثالثل موهتلا هللاقل اا ةداتق لاقو ةلسقلاو قزرطلا ىلا

 ه:هازعالام باكت دقف اذه ريغ لاقنك 5 اموحرو قيرطلا ملاعمو ءامدلا

 ِبئاع نم لحوئع هللارذ ال 6 زامل نك قلك ع نأ 3 ىلاعتو هنا -هإ

 لكالا بيرتلاو نسحالا هدحولا ىلع 0 هقلخ عيد و ةتعنص بئارغو 4

 هللاةرذقلاك ىلع ةلاذ اهلك ةندقتملا تاي آلاىف ةروكدملا 'ةقواخلا ءاشألا هاه

 كرت 0 ىلع راكنالا للدس ىلع لاق اع.ح اهقلحتد رفن اوه ىلاعت هناو هتيادحوو

 نق ىف لع رد عفشالو مطل ىلإ مانصالا دع ه ةداعب لغتشاو ه

 قلخالنكاهل قلاخلا ىلاعت هللاوهو نايعلاب ةمسرملا 0 ءايشالا هذه عي
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 0 ع رد دفا نك اد اج ام 5١ 2 لا اي قلخالا زر ز>امأا مانصالا هذ
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 مانصالا ىنديقلخي نأ ردقبال( قا
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 ليح نم ةلباسلا هنلدتسإام لكوقر ,طلأ ملام ىه(تامالعو) مكب رديح و ىلاوأ دص اةمىلا (نو 0

 مه مج !ايو لك ناف ىدحلاو شل تاو نادقرفلاو نال وهو أ س جلا مجحلاب كلا ما ( نودت, مه ممل ٍعابو )

 اصوصخ مهلابو ليقهناكره دف ل 7-62 00 هؤأ اند 0 باطل حرت

 نودتبي اصوصخ ءالؤه
 2| 1 هناك كاع مدا رخل
 موحلاب ءادتعا مهلفاشي رق

 كلدب مهاو مهرئاسم ىف

 ناكف مهريخا كا

 مهيلع هك 3 1| 006

 اوصصخت مهلومزلأر ,امدعالا او

 ٠ دام نفأ) 0

 | ىلوالوه 00 جو
 اهوعس ثيح مهعزا معلا ٍْإ

 ا و ا ١ موال مملاملوا ىرع اهأ رحاو ءانشالاوأ و 5 5 و اوأ كيف اياهم ىلاعتو ه هنآ

 ىنعملا نالوأإلا ىلوأىرحم
 قاالنكسيل قل نمنا |

 ا ©« نودتم مكلسا إل ناكم ىلا ناكم نم ودلب ىلا دلب نم مكن ا وح ىف ددرتلاو راف أ ىفاهنوأ
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 نأ لّش ملاعاو هدنع |

 ءاضتقا عم قاح نك قا ال ا

 معالاع فيكف علا ىلو /ند

 هنوكل ءايا هرهاظب ماقملا

 نائوالااودبعن. ذللامازلا |[

 هللاب ابدشت ةهلآ اهوعسو |

 هل ةدايدلا وهم“ اب هترعست ىف هللا

 سدح ند هللا اولد 5

 ماكنا امامدشو تاقولخلا ا
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 قا ند | هاوّش كلذ ىلع

 ند 3 ىلع ةح وهدق واحلا 50

 لافمفالا قلخفف ةلزنءملا

 مكلما ) اقرط اف لعج |
 املأ 1 1 - 5

 ع

 هللاوهو(قلخنفأ ) ردو ربا ىفامرب(نودتري) نيرفاسملا نعي( مه 5 1 "ادني 1



 دارملا (امنوسبلت)ناجرملاو م هد. ذاؤللاى ٠ لخلل ا ؛ارلاذ 0( رخمستو )
 1 نسي ناكل و مهئاسن اك" كلر

 أ أكف مهلجأ ن نما نيازي

 ىرو ( مهسابل و 3 مخي

 ىراود> ( رخاوع كالفلا

 ءاملا قشتو ايرج ىرحب
 اهموزي< ءاما قشر خل اواقش
 اوغتتاو ) ر رحل ا ىف (هف)

 ىلع فاعع (هلضفنم

 اوريئءل - نا
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 (ناوركشت مكلماو)ةراهقلا

 ىلع هللا

 (ىس اور ضرالا فق وز
 (مكدع نأ 1 ) تباوثالابح

 5 ل 3 ةهارك

 ؟دالئلوأ برطضتو

 رك فاعلا فدح نكل

 ضرالا هللا ىدح لق

 ةكمالملا تلامتف دمك تادش
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 ىلع ها رقع ى

 دقو تدمصاو اهرهظ
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 ' 0 و) تقاخ مةكئتالملا
 ٠ لجو
 3 و ل هيف قلأ

 ل مع او>رحست و

 ةرهز ( ةيلح )رمل

 1 لايللاب تبسرأ

 اا

 اموسيلت) هريعو وا والا نم
 نةسلا تعي (كلفلاى ريو

 ةر .دموةلبقم( رداوم (

 لادئساو واس ل |

 نال راعالا اهذع رك د لابخلا هتلارك د امو قلأو ىلع فوطعم اراجمأو ىلاعتو |

 © ارط اهيف ل_ءجو ىنعي 6 اليسو وف لابملا نم نوكت اهلوصأو راهنالا نويع |

 10 (البسو) مكفانملاراجنأ بف ىرج أو (ارانأو)ضرالا(ركب) 0 رتالبجلا ( ىماور

 )0 !ىروثلاو كلامدب كسك ا 1 ا :ةاح ها هنر كف راهظ 0 هلك ىل !| |

 رعلا لعزناعالا ىن هَ ناب ةنع باو كم-لا لك اب ثنحا لك 65 نأ فاح نمن 0 / 0 ؟ ا

 ىرلال أ قالطالادتع 00 5 1 هم الاو ةبادرفاكلا

 و ٌواؤللاك 6 اهنوسدلت ةيلح هنم اوحرضستو هنوكرب ةباد بكر الناىل

 0 مهلحالاهب ني نهنالو مهةلج ند ننال مه

 | شوه را نم اهم اهموزي هقشت هيفىراوج 3 هيفوخ اوم 0 نفسلا ه كلفلا

 0 مال اهبوكر هقزر ةعشس نم 3 هلضفنم اوغتدتاو 3 كلفاا ىرح توصليقو

 هيص# ل_ءاو اهقح نوموقتف ىلاعت هلا عن نوفرعت ىأ # نوركشت مكلعاو 0

 طحن و عافتناللابدس كلاهملا لءحهنا ثمح نم ماعنالا بابىفىوقا هنال ركشلابيقعت

 كنا ةهارك © ركب ديعنا #8 ىسا ورالابج 6# ىساور.ضرالاىف قلأو © شاعملا
 | ةطيسب ةفرفخ ةرك تناك لالا اف ق 5 5 لاق ,ق ضرالا ل كلذ هان رطضتو كب

 0 ىلاتعت هللانأ

 اف كن رحتلل بس ىتداب كرحم”ناوأ كالفالاك ةرادتسالاب كرم” نااهقح نه ناكو

 ادا والكتراصف زك راو اهل قش لالا ته>وتواهمناو> تتوافتاهه> و ىلءلابجلا

 اع دا رقع ىهام ةكئالملاتلاةْمروك تلمح ضرالا هللا قاخ امل لمقوةكر لا نءاهعنع

 ف هيف قلانالاراهناا,رنف لءحو##اراهناو 8 لابجلابتيسرادق قو تدحصاذاه رهظ

 ءاعودلت ةيلح هنماوجْرمتو ؛ةغىلاءتهلوق هد ةساكل | ة عميل !اوّعد خلا يي ع

 ارملاو ناحرملاو ٌؤلؤالا امهم جرم ىلاعت هللا لاق اك نا

 ان كلذ ناكف ل ااحرلا لدال وه اء او للكلب: ا دلا ةشز نادل ا ا مهسدلب

 #8 هش و ر>اوم 9 ندنلا ىعإ 3 كلؤلا ىر و 2 ىلاعت هأوق كه ءاااعإ |١ ةعفنملا دع مهل

 َّ تامجاد>ا

 - رملاو واو هللا قع

 نيتنيف-س ىرت كنا كلذو ةريدمو ةلبقم ةداتق لاق هيف ىراوج ىنعي
 م

 اقسلا ترخم لاق قشلا ةغللاىف خا 010 حرب نايرجن ربدت ىرخالاو
 اذ | ا قي نفح لا حايرلا رخت دهام لاقو اهؤدؤجي ءاملا تقش اذا ارخع

 7 دش دنع خرلا بوبه توص ر غغاو حاوص ىوعا ةدسعوأ لاق توص اهل عمدا

 اب الامي © هاضفن م اوغتدشلو 8 د اعاتم ةاولمم ىا رةاوم ع! رداوم نسا

 7 8 ل 3 3
 3 للا عن مئأد اذا مكيلع هللا ماعن| ىعلإ 3 1 ملعاو نعلق ةراعلاب

 و 0 1 ا 4 سساور سرالاو قلأو ف كلر
 بهو لاقو ضرالاك ميظعلا 'ىثلا بارطضا وه ديملاو مكب برطضتو ليم الثا

 "هذه نا ةكمالملا ت 0 اتوا رك تال ضرالا ىلاعتو ناعم ايزي واخي

 مث ةككالملا ردن إف لابجلاب تيسرأ دقو اوصاف اهرهظ ىلع ادحأ : تسع

 هلوقف لما 5 قلأف هج راه اف حجو قع ب ار ا آو 0 !انجلا



 5 ل ١ الحلا امك

 باوحلاب ن ناطا د 0 هريدقتو ماما ردك انت ارا

 كلذ ناف اهعاضواو بك اوكلا تاكرح تاينلا نوكتىف رئؤملانا لاق

3 . 04 

 ىميهردصموأ لساستلاورودللاعفد دو>ولا بحاو رات# صصخم دجوهنف اهاديألف
 نوكيف ريذناو ءادالا ىلع تا موحملاو صفح ارقو 0 عاوبالا فالتخال هج

 تاي آل كلذىف نا 8 اضيا رمتلاو سما سعاع نا عفرو هع ص 2 محلا |_يمعت

 | * هناولأافلتتع 8 تابلو ناويح نم اهيف مكل قلخام مكل رخمو ىأ ليللا ىلع اظع

 عئاص عنصبالا ع رظانملاو تالا عئابطلا

 عراسيف اق تع مودللا ب طرادهنال ةوار ,طلاب هقصوو كيتاوه « اير ا

 ل ءاتأو

 كلذىفناو# هاوس دي ًالامذه 0 هدايع عقانأ تارحسم اهلعد و مولا 00 كيا

 ىلاعت و هاجس هللارك ذ الو اهربغ نعء الضف يسفل قف فرصت اهل

 ًارذاموإ# ينمدار ارأ ال هريتو هرهقو هتردقت حم قلخلا عيج ناو رات اتنخا لامفلا و

 ْ م باودلان د مكلجال ربو ضرالاىف مكل قلخامو ىنعي *« ضرالاىف م
 ناولأ فذلتحاو ةيفيكلاو ةئيهلاو ةقلخلاىف ىنعي «هن اولأ افلتعول راثلاو راوشالا

 ا لاك ىلع طاق لل هيفا و نع نهدي اهضمب ديلا 27 من تاقواحل

 ْ ىن#ي نورك ذموقل ةيآل كلذىف نا# ىلاءتهلوش يا آلامذه مخ كلذلو هللاةرد

 ْ 5 رك ذامل##رحلا # مكل #« رخ» ىذلاوهوؤ ىلاعتو هناعس هلوق # كلذب نوربتع

 1 ةلامتملا هوحولا عع ىلع ةعئاو تا فصلاو تاكا كل اضرا اهنا 0-0 "3 00

0 2 : 1 

 | ىوذل ةرهاظ ةلالدلا نم اعاونا لدداهنال لقةعءلا ركذو ةياآلا عج 0 نولقعي.

 | «ضرالا ىف ركل رذامو 96 تادنلا لاوح اكركف ءافبتسا ىلا ةجوه ريغ ةهلسلا لوول

 | اهفالتخانا 6 نوركذ موقا ةيآل كلذىفنا ل ابااغ نوللاب فلات اهناف هفانصأل

 ا رعلا رد ىذلاوهو #3 يكح

 | هنم اولكأتل 8 صوغلاو دا_يطصالاو بوكرلاب هب عافتنالا نهنونكمت ثيح

 ْ نموولال هللا نا لع 0 6 لقع هاناك نه لك نأ 0 هي نواقعي 1 ت !

 قاًحوضرالاو تاومعملا قاخ نم هتح :اد>وو هنردق ىلعةلادلا لك الدلا ىلاعتو هناخحم

 ريغو موتلاو ر اينلاو ناو. ارئاس قلخو ةفطن نم ناسنأ مقل وأ ريععماو ت عدلا 0 كلا
 كاع 000 ء ىلع كلذ ىفهماعن اركذ و هتءنص بئاعو هت ردق ران 1 نمل

 ا ءاونأ .ماسقالاة ثالثا ءذهرك ذفدنمديصل وأ ءفصوخلاب وأ ةلغدوكرابامام ل 5 | نم سانا | نك ثرح هلعج هدابعل رخلا هللا ريتخسأ ىنممو ,ملعهللا نم ةمعن مهل را ريت
 لكالا ر كذب ديف ه«ايرطاجل هنم اولك أل رححاار خخ“ ىذلاوهو ىلاعتلاقف هد عافتنال
 هيد لاك ىلع ةلاد ةدئاؤدب لع ىرطااركذ قو نديلا ماوق ه.نالدوصقملا مظعأ 5
 فرعبام ىلاعت هللا ةردق نه ه.فىع امل احلام هلك ن اكول كمسلا نا كلذو ىلاعت هَل

 ذلا ىرطلا ناوبحلا قاعزلا ملا جرخ امل هنال ى ١ ةبانف هدلعا ع ان رحلا نم

 ( ب ه9 00 |

 ردا 3 نا كلدب معو ا 00 ةفاكف هللا 5 6 ردقب تك اعا 5 لع يو لا

 «نواقميموقل تاي آلكلذىفنا)

 لقعلا ركذو ةيآلا عج

 ةلالدرهظاةيواعا اراب الانال

 نيباوةرهالا ةردتلا لع. |

 ةئيظعلاو ءايرنكلا ةداهش

 (ضرالاىف مك رذامو) |
 راهعااو ليللا ىلع فوطعم

 كار 2 ندوابت قا خام ىأ

 كلذ ريغو رمأو رجحتو
 ىناهناولأ) لاح(افلتغ)
 (نوركش.موقلةي ال كلذ

 رح ىذااوهو) نوظتي

 (ايرطا هنم اولك أتلرمملا

 ةوارطاابهفصوو كمكلاوه
 هيلا عرسي داسفلا نال

 هك اي رط اهيرتس لكؤسف
 هلك اي ثنحنال اعاوداسفلا

 نالاغ لك ذل فلخت اذا
 نمو كقرعلا لع ناعألا بم

 مهاردلاذرب رتشاهمالغل لاق
 ا ناك كوسأايع اف ا

 راكت الاب

 ريستىف ( كلذىف نا )

 ( تالا ) ترك دام

 لو تامالل
 اهريوست ن رانوقدصي و نو“ و

 امولوش (ًارذامو) هللا نم
 افلم ضرالا ىف ركل ) قاخ

 تابنلا نم هسانحأ( هناو 1

 (كلذىؤفنا )كلذريغور راع

 وهو نآ رملا ىفاع نوظعت

 رخلا ) لاذ ( رس ىذلا
 عمم ىنعي ( ام هتماولكأتل) :

 ايرط)



 .-اضاهفاسا وّدعاس ىهف تعراذا - هةر 7 هل 1 رقع عبارلاءزملا ١ (نووست هنف) ىثاوملاهاعرت

 أ 5 َ 0 - ع 1 ةعالملا ,هوةمودلا نموهو

 2 لاق ر 1 صرالاىل شام 011 ليكو ىثاوملا هاعرت ىذلا 55
 3 5 ١1١ ةءفادكلا
 برام دداغ ىك راب رون اهنال

 ررض محلا | اههاعطا ىف ليظلاو هر رمش ا نعاذا ممخاا اهقلعت | ادب ركل تين ضال"
 00و ةمودلا اهلصاو اهبحاص اهماساو ةيشاملا تاس نوعرت © نوح هلف ف |[ تعرضوا

 مخفتلا ىلعنونلاب ركبوبا أرقو# عرزلا هن 0 0 لاب رث و: اهنالةمالعلا

 لك ضرالا ف تينت مذا اهلك ض عبو # تارلا لكّرمو بانءالاو ل لاونوتنزلاو © ١

 فرشاوه ايناوي> ءاذغ ا 0 وراقلا نم نكع ام

 ةياآل كلذؤفن را و اه.ديرتو ةثالثلا سانحالاب حرصتلاو عرز لا دقت ا ده ع نمو ةيدغالا

 اهلا لصتو ضر الو عدلا نالمأتن وسكس و رئاسلا وتو رطل راكم
 مث اهق و سعدنم ج رخفاهلفساق شن وةرشلا قاسدنمج رخواهالعا قشنيفاهيف دفنة وادن |

 ماسح ىلع كيل لعشلو راّغلاو ماك الاو راهزالاو قاروالا اهنم جرو 1

 ةكلفلا تاريثاتلاو ةلفسلا عئابطلا ةبسنو داوملا داحتاعم عئابطلاو لاكشالا ةفلتخم

 لعلودادنالاو دادضالا ةعز زانم نع سدقم ر راتع لعاف لعش الا س دل كلذ ناإع لكلاىلا

 اهأيهناب# موجتلاو رمقلاو سمشلاو راهنااو ل بلارك رختمو ل كلذل هندي آلا لصف

 ىلاعت هلا تار ساهن وك ل احاهن مركمذن ىأ عيان 7 03 6 هلمأب تاروسم 9 ركمفانل

 قحماوب أ لاق ولوةبلاكءاتشلا ىف قاسدل قيسالاماهنمو عسب رلا ىف تبني وءاتشلا ىف ةحودأدل قت
 نوقسي ممأدرأهرجشلا زعاذا محلل اهمعطن هدشن أور وهف ضرالاهحو ىلع تينبام لك

 ةراالا دو ملا قدي الا دعو ةببتق نا لاو ضرالا تبدحأأ اذاننللا ليخلا

 ىعرت لبالا نال رمدلا قرونم ةيعارلا ىعرتام ءامسلا نم لزنأ ىذلاءاملاب تدنهنا
 اذاةهتاسلا تم أ لاقي كيشاومنوعرت قي نون رجمشلا ف ىنعي © هيف ظرشاا لك 0

 "ىرقو مكلهتلاتينبىأ# ركل تبني ف تءاشثيح تعراذا ىهتماسوىعرت اهتيلخ كروم
 نمو بانعالاو لمعلاونوتيزلاو عرزلا ف ءاملاكلذب ىأ هبي ركل مظعتلا ل عتدنن | هيف) تابنلا ورجشلا تيلي

 00 لب ًاديفالاجا واليصفتراعلا ف ركذالااواليصفتناوبحلاىف هتلاركذامل#تارّقلالك | ركماعنا نوعرت ( نومي"

 ىنثوناسن الان دن ماوق ةه.نالامهبشأام وريعشلاو ةطنخلاك هيتاتشبىذلا بحلاوهو عرزلا عرزلا)رطملا(هييكل تيلي ١

 ءاَذَع اهترمث نال ليختلا ركذي ثلثو ةكربلاو نهدلاو مدالانم.هنفا نوتزلا ركش 1(بانعالاول متلاوزوتنزلاو
 رئاسركذ مث ةيذغالاو هكفتلا نمةعفملا ىف ةللاد.شابنال باتعالا ركذي مو ةيكاذإو ا علا

 نا ف ىماعت لاق مث 6# ءدابعىل ]ع ةكيعلا لي ردو هنردق ميظ عىل رع كت دلال تاركا 2 نارلأ نم ( تاو

 انتبادحوو ان هت ةمالع ىندي##ةي لوف راثلا عاو هنأ نم رك ىذلا ىنمي ## كلذ ىف ناولأ ىف( كلذىف نا ,تارقللا

 لالا مكلر سو وع هتيادحوو هلر ردق نك الد َّف 0 ىنعي 6 نو را : موقأ ع (ةيل١ 20

 تانعالاولمعلاو نوت زلاو

 لق ملو(ت تار

 ل ا تارعلالكا

 ىفتيبأ اعاو ةنللا ىفالا

 اهلكرم ضعب ضرالا
 ةي ال كلذىفنا ) ةركذتل

 نولدتسيف ( ا

 هتيكخ و ةتردق لعو ةيلعام

 ةحمداولا ةلالدلا ةيآلاو

 راهنلاو ىلا ركل رم“ ١

 موحملاو رمقلاو نس

 بد ) ا تا معو

 موجتلا لمجو ىلعلعلا
 تار ءوعلاو تارك

 رع وسمشلاو صفح لع لإ

 ىلع ىباش تار سم م هعلاو

 #* تاركعس قي 0 الا ةروسىفهريسفن مدقت ه6 موجتلاو رمقلاو سملاو راهنلاو موقل ) ةريعو ةمالتعا
 نانودقتعي منال نيمملاوةفسالفلا ىلعدرهيفوهتداراوهرهق تحن تاروهقم تالل ذه نهي مهل هللا قا اهف(نؤركذت

 تار م موهعلاءدهنا ىلاعت هتلاريخاذ ىلفسل | ملاعاا ىف ةفرصتنملا ةلاعفلا معااءد 10
 0 د 0 اف ريس هلال رج د لالا كل لاذ( مكل رغمو)

 ءاشي فكك اهفرصي هرهق م تأ روهقه أهي رسعاب ىف ع هسحأب 3 2 تاللدم اهسفن ىف 1 | "1 اذا

 سك سل رمعاو سع*+او رابلاو

 0ع هنذاب(هسعأب) تاللذم( تاريسم موهتلاو



 ا

 ا

١ 
1 

١ 
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 (رئاح انهت ) لاق |. 15 لفلاةروس ١ ننبلا هراال زيؤح هيدارملا( ليبسلاد_صق هتللعد) د

> 

 أ ريبشتو هتلا رعوأ دتلا نءلئاح 4 راح هنن كاتو تيمقلا هللا قادما كلذاو أ
 اتدارصلا 00 م وصقملا نال وأ ةلالضاا قرط نيببنا ىلاعتدتلا ىلع ق<سيلهنال بولسالا |
 دنقلا نع ىأرئاجكمو ”ىئرقو»ءضارعلاب ءاسابعا راكناز دصقلا ىلا لمسلا مع
 | ةيادهلي تالا م ادهل ل «نيمج اك ادهل هللاءاشولو ©

 | ءامسلا بناجنموأ بامان م # ءاعسلا نم لزنا ىذلاوه ف ءادتهالا ةمزلتسم
 ْ ةقلعتمةيضيعم نمو كاس ضب لو هنوب رشتام # بارش هم ركل ا

 | هلوقل هئمرأب "لاو نو.ءااءا منال ا هف بورشملا رصح رهوب ايعدقتو

 رمالا ىنع ريش نوكي دنمو # ' رمش هنمو 98 ضرالاف ءانكساذ هلوقو عيبانب كلف

 تاومعسلاو رملاو ريلاىف

 ةنلاىف ةنلال هال هللادعأ امم ىنمي نولعتالام قا و مهضعب لاقو لاجحالا ىلع اه رك

 هلوقىف ةداتق لاقورسثب باق ىلءرطخال وثءعس نذأال 5 ًارنيعالامرانلا ىف رانلال هالو

 ىلاعتو هنم-هلوق # هكاوفااىف دودلاو تابنلاف سوسلا ىنعي نولعتالام قلخمو
 كادأاذا دصاقودصق قيرطلاق قيرطلا ةماقتسا دصقلا #* لب لادصق هتلاىلعو

 قيرط ناموهو ليبسلا دصقناس هللاىلعو هريدقت فذح ةي آالاىفو كبواطم ىلا

 اهنهو 00 نيهاربا و تان الا قع قيرطناس هللا ىلعو هانعم لقو ةلذاضلا نم ىدهلا) 1

 ليبسلا نم دصقلاف جوءهوهلب ةماقتسالا نع رئاح لبس ليبسلا نمو ىنمي * رئاح
 | رباحلاقو رفكلا لامرئاسو ةيلارصنلاو ةيدوهيلا نداهنم رئاخلاو مالسالا نيدوه

 أ نب لهسو كرابملاب هتلادبعلاقو شئارفلاو عئارمتلانايب ليبسلادصق هتلادبعنبا
 | ه# نيعجأ م ادهل ءاشولو ف عدبلاو ءاوهالا رئاحاهتمو ةنسلا ليبسلا دصق هللادبع

 0 ام قا ول نال اعالا مهنه دا 0 رافكلا ةيادهءاشام ىلاعت هللا نا ىلع لئددلا

 | نيمجأ عادهل م ادع 0 واو ءانمم نيمجأ مادهل ءاشولو هلوقفهريغ ءافتنال'ىغلا

 | ىذلاوه # لحونع هلوق # كادهام مرحالف مهتاده ءاشام ىلاعت هناديش كلذو
 ريااىف قيرطلا ةياد_ه 1 ١

 لز'أ : 7 ا 0 تاناو. 1 قلح هداك رع ىلع هامل الاعكو هاجس هللارك ذامل ف ءامءاعسلا نم
 لاف ذايعلا ىلع ملا رظعأ نموهو ءامسلانم رطملا لازنا ركذيهبقع ةنيزلاو عافتنالا

 لو العدل وهءايشالا ميج قلخ ىذلا هللا و ىنميءاعسلا ن ”رلز تلا وخلل

 ءاملا كلذ نم 97 هو هن وب رسشآ ىنعي## با رش ف« ملا كلذ نم ىنعي  هنم مكل ول رطملا

 ىنعب ,ءامءام-لا ْن

 00 لهأن ء ىدحاو لقنو ضرالا تامل نه قاس هلامةغللاق 0 © روش و ا

 امهدح أ نافنصوهو 0 اح ا ب ؛ ىذااوهو مظعو| ل جام فائصأ زماا

 هب ( رشه نمو) نا

 ا ل لل جرح تلق ىلع رطخ مىلا# راثلاو ةنْلاىق 1 ناو هبانن الام |

 1 5-5 اهليدعتو ل زها قل كك للا لصوألا قيرطاا مي مس نام 4 لييلادعلل

 1 ىأ دصاقو دصق ند ملي لاش ةلادعال 5 نم ا ل.دسا ادق ةءلعوأ الضفو |[

 1 هشه |

 1 دمالقوأ د ل طر وأ 0 نأ نه 0

 لعاقلا تدع ردصمدصقلاو

 لبيس لاق دصاقلا وعو

 مجسم 1 دصاق و دصو

 ىذلا هجولا هناك 1 سا ليلا دا ناو هنع لعل كا افلا هدصققل ىذلا ه>ولا دصاقل 7

 هنع لدعيالا كلاسل ادم وِ

 هلع قملا ىلا لصوملا

 ىظلل) املع نا: هلوقك"

 بوجوال كلذ سيلو
 ”ىش هللا ىلع بحال: ذا

 الضفت كلذ لعش نكاو

 لاقو هللاىلاو ءانمملقو

 نيس هللا ىلءوهانعم جاحزلا

 مهقتسملا 3 ! قيرطلا

 | لايهيلاءاعدلاو

 نع لثام 1 0 وأ

 ؟ ادهلءاشولو)ةماقتسالا
 دبا هب دارأ ( نانحأ
 ماعنالاو قيفوتلاب فطالا

 ىذلاوه) ماعلا ىدهلادعب

 0 مكلءامعاعسلا نم لزنأ

 لزئاب قاعتممكل ( بارش
 01 1 تارت ءازيخوأ

 ىذلار ملا ىنعي(رحهنمو)

 ( لبسلادصق هللا ىلعو )

 قيرطا!نم(امنمو) رحخأاو |

 ىدتربال لئام ( رئاج )
 (نيمج أ ادهل ءاشواو) هب

 رحمااو ربلا ف قيرطلاىلا
 ليسا ادصق هللا ىلع و لاش و

 3 د>وتلا ىلا ىدهلا

 انملزت ًاىذلاوه)هندل نيءح أك ادهلءاشولو فرم وةيدوملا لدم لدا-هب نسل لئامرب ”اسنامدالال

 ردغااواياكرلا ف ضرالا ىف رقتسي ام( بار هنهم كك رطم(عام
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 دقوةشازلاو بوكرلل ذه

 هللادجر ةفينح وأ محا

 1| ١ مك لك اة

 ب 1 مال اهقلخ للع هنال

 لك الا ركذب ملو ةنيزلاو
 ةعفنمو ماعنالا ىف هركدامدعب

 تفسد الا وق كل

 ميكحلاب قليالو | ةمعنلا نايبل

 ىندأتنملاءطاومىفركذ ن

 ذاعأ : كرتيو ناعدسلا

 لوعفملا ىلعةشز باصتناو

 اويكرتل لحم ىلع افطع هل

 نمنو-!تالامولخو
 وقوه هه الخ ناك

 ( نومتالام قاخن و )
 نع ىلاعتبهفدواذه نمو

 رشا

 لوقت (نولتالام قلختو)
 نولعتالامءاششالا نم قاخ

 كل دهسا مم

 0 اةحن اده 0 واوريغب 0 كو ضر رعأ أي لصاخلا من نتي ما كلو 5 اهملد

 ا واعان رعد أ و نيريعم !ادحا نم لاخلا مق مكون 3 اردضم 5 اه وكرتلةلع

 دصش النا ابلاغ هنم دصة اع لعفقلا ليلعت نم مزايالذ أ هنفلءادالو اههوذ ة ةماردح ىلع

 ةيلهالا رانا ىلع نيثدحملاو نب رسسذملا ةماعو ةيكم ب آلانا هماع لددوالصأ هريغدن»

 ابلاغ اهيلا جاتحمي ىتلا تاناودلالصف امل # نواعتالام قامو و ريب ماع تمرح

 قئالخانم هلزابارابخا نوكينا زوو اهريغلجا ىرورضريغوأ ايرورضاحايتحا

 ةعفتم ناباضيا ١ ككل هللا مهجر ةقيت>وب م 0 كك بهزذدنلاو ا

 550 ناكولف هلك أ ميرحتانإع ىلاعت هللا ءرك لب مل الف بوك ررلا ا ءألكالا
 لكلاب ماعتالا ص*خ ىلاعتو هناهعس هللان ال ا ىنءملااذه ناكل ازئاح ليخلا

 كرك راآ ةديلخ اماالغف هوك رتل لاقف بوك رلاب هده نصخو ن وك انتم و لاقت

 عرشو نسحلالوقوهو ليخلا مول ةحاباىلا معلا لهأ نم ةعاج بهذو لكاللال
! 

 قحمعاو لج او هنع ىلاعت هللا ىذر ىفاشلامامالا بهذ هيلاو ريبح ْن ديعسو ءاطعو

 انرحنتلاق الأ قيدصل اركب ىأ تنيءامسأ نعىوراع لبخلا موطةحابا ل عاومعحاو#
 لوس ردهع ىلع انحمذتلاق ةياورىفوءانلك افاسرفإسوهيلع هللا ىلص هللال وسر دهع ىلع

 نع( َق 1 ف ىراغبلا 50 هانلك اقةئيدملاب ندوات د هللا لص هللا

 000 ىلا ىهنو شح رو لطول ديم ياورد

 ليشا ري موب انحمذ لاقدوادىأ ةياور ,ىفو«!فهوئراخ ا اا ةياو رهدهىلهالا را نع

 . ريا ولاغبلا نع سو هيلعهللا ىلص هللا لوسرانابنف ةصخانت اضأ دقانكو ريخلاو لالا

 َ ا 5 نابةي الاوده نع لملا مودل حابأ نم تاس ل الو انج :ملو

 3 ظعمامهنال ركل تاسملاو اياه صخذ اعاو كلذ ةصتخم اهتعفنم نا ىلع لدنال

 ندع زاب .ملو ركلاقثأ لمحت و ماعنالا ىف هلوق مم م ليلا ىلعلاقتثالا لج نع تكساكهلواولاق

 رعت وليلمتلا ناسي آلا نمدارملا سدا ىوغبلا لاقو لما ىلعلاقتالا لج مر اذه

 رّيعملا ا نزلو كك وهن رذف لاك ىلع مهبط و ةمعت هدايع هللا في رعت اهتهدارملا لب

 ليان ا ىضتشةيإ آلا صن ناك املو باتكلل ةئيبم ةنسلانا ليلا مول ةحاباىف هيلع

 ىلع هيف 00 راد هنع 50 لكالاناكو ةنزلاو بوكرال ةقولخم ريماو لاغبلاو

 هاجس 0 ع 00 قلو 0 ىلاعتهلوقو ع اع اهللاو نيصناا نيباعج اه

 ليصفتلا ليبسىلع هنايرورضو هنالاح عيجىف ناسنالاام. عفتني ىتا | تان اويحلا ىلاعتو
 لجو نعدهللا تاقواخم نال لاجالا لبس ىلع بااغاا ىف ناسنالاهن عفت الاماهدعب رك ذ

 ©( كللاق )

 5 كل يس تل ا بيس

 0 ١

 ياس دعم 000 20

 ياا 00



 ير / لول اةرو هرم 0 امابر 1 - هلو 2 توع رقوتيتالاهصرستوأ

 ىلع هد ارألا تمدكف
 | 1و نكن 5 نا ع وك لا 0 كالا ِ مكلاقثا لمحو #

 ةيرتوةقشمو ةقاكلا. ا تا روهلظ 1 اموات ن ءالضف' أ
 ىف لاجلا نال عرستلا

 كلف اذا لمار ةسارلا | ا

 0 0 ا 0-6

 ( سفنالا نشبالا 0

 ْ مكجر 0 ا 9 0 هنوةفصن بهذ ا /

 | ماعلا ىلع فتفاع ريجاول اءلاو لرخاو »م اع سعال ريسدت و , ءافنال اهلقحب ١

 | لح ىلع ةفوطعم ىه لقو ةشزاج اونيزتتلو ا ىأ يَ هلزو اهوكرتل د

 دك أ نخلا م ١ ةادفلاباهوجرخأ اذاا حر ست مهلباموقلا حرس لابو ليللابهيلاى وأتثحاهحاسىلاى ثلا
 تا ا و : ع 5 ِء

 ودا ىءمق ناكل. امهو : )ز يوم 1 َح ١ بشعلاّتيب و ثرغاا طةساذا عيبرلاماياةحارلاهدهنوكتامرثك اوةغالا لهالاقىعرملاىلا 6
 هناعس هتلانف تقولا كلذىفمعنلا نوكتام نسحأو ةمملل برعلا تحرخو الكلاو ||

 ا

 ١

 ظ
ٍ 
 ١

 هتوق فصت بهذ هناك | ؤ
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 قىشردصم حوتفملا لقو ا ع 2ع 1 5 9 5

 هتقئقحو اقشدملع الا ظ نموهلب ىئثاوملا باععأ ضاىغأنم هنالامب عافتنالابنءاك هيف اهب لمجتلاب ىلاعتو

 ١

 (ةشنألا ىلا ىتعلاب اهوح وو طال ادم معنلا اور ساذا ةامرلانال اهمظعم
 وهىذلا قشلاىلاةعحار 3 1:

 فصنااف قشلاامأوعدصلا | لموو م .| ماي رام رشب كلذ دنءلاضعب اهض عب بواجي ءاغث ءاشالو ءاغرلب ذل مهتوببلاو
 | .تلق» عرسنتلاىل اعوحار رالا تيل لاتلو نائ#»سأ ك0 اهعقومظعيو توسلااو 3 4 فقالا امم

 ا كيا نم لانسر | | لبقت مئااال حرستلاتةو اهتيزاك فردا لا اهعوح زوهو ةحارالاق لاجلان ال
 كل ملاقنأ أ لمحتو |[ ىعرملا ىلاهحرستفالخم اجب .اهلهأ حرفيف عدرضلا ةلفاح نوطرلا ىطاخ ىرلان

 قلتو هيغلاب اونوكتمل

 ذلضفةقشمو 0 ا الا

 0 مكلاقت 21كم نأ

 ا كروهظ

 لقوسفنالاقشبالااسهيغلاب |
 ع ىلع
 همو مكئادبأ كلاقثأ

 3 22و قر رفتلا ىف ك1 0 مث نيللا نم عور | ةصاض نوط ءلا ةعئاح جر اهناف :

 : بح وو معرستلا ف نق ةحارالاق لدعلان جى نايبلا اني دم هب ربلا ىف ىعرلل

 عاتموهو لقت عق 2 كاقنالا * ا لمحو © كلاثفو اع هوقو 9 هعدقل

 1 نمد ا مع نبأ ل ١ 7 هي دأب ىلا# ر ةدلا كلا نمهيلا جاتحامورفسلا

 منار ارك كم لهال تاطخ اع سابع نا لاقاعاوماشلا ىلاو نييلاىلا

 ىلوأهفةفاكلا لو دق ماع باطخ هنال و مومعلا ىلع هلجونِلاو ماشلا ىلا رهرافسأو

 هنودصش ىذلادلاللا كلذ ىنلاب ىنءب 0 هغااب اونوكتمل #3 نييطاخملا ضع هص رص نه

 ىقلارف ىذل (تضت قشلاو بعتل اوءاعلاو ده+لاوةقشملاب ىنعي## س غلا قس الاب

 * مح رفؤرل كرا 0 اهفصن باهذو 0 :!اةوقناصقن 0 ل .ءااباوركت ]ل اذه ىلع

 | ري اولاغيلاو ليخلاو له ىلاعتو هن اهي تهلوق # عقانملاهذه مهل قلخ ثيح هقلخت ىندي

 اهوكرت نألحال عال ويطاءذه قِلَخ و ىءملاواهانقام لع ف طعةب الا هده هاهو يكرتل

 اهلمح وىنمي# ةنيزوو# ءاسنلاو طهرلاو لبالاك هظفا نم هادحاوال سنج مسالوخلاو

 اف ىتلا مفانملاعمةنيز |

 ؤ د لسن ج- ا
 ١ لاقودي كلا هدهالتو سايب عنب ١ لوق وهو 00 مرح كا 5 لا ا ا :

 دو رنالاو نعل نذلقألا
 اهلاقثأض رالات>رخأو
 0 ك1

 فؤرامكرنا)مدآ ىئىأ

 قاخم كج 0 (محر
 هذه ريس و لءاوطاهذه

 لاغبلاو ليخلاو ) لاصملا

 ( ةنيزو اهوبكرتل ريجاو

 قاخوى مال اإعءفاعع

 2 (ركلاقثأ ل محتو)

 ) كلب ىلإ ( كداذو 1

 ريخأت( ع ر)نهآنع (فؤراركبرنا)سفنلا بعتبالا ( .ثل 76 اخ وراق )(سفتالا قشبالاهشاباونوكتملةكم نمي ش

 :رسح رظنءاهف كل( نو) هنا | ىف(اهنوك راديو كانا وش (رياولاغبلاوليخلاو )مكتع باذعلا
2 

 0 محسم ام مقا



 ا ماظ 1 5 رسل

 اد لزانم ءالردق رمقلاو

 ىأ ناننالا لع تلال
 مث ماعنالا و ناسنالا قاخ

 اهتلخامىا ركلاهقلخ لاق

 اهن)ن زاشنإلا سنجاي كلالا

 00 _ اوهو 4

 و ريا خال“ 7

 ( مفانمو )ورعشاو
 امور 00

 وهو ف رظلامدق(نولكأ#

 دقو صاصتخالاب نْدْؤي
 لكالا نالاه ريغ نم لكي
 دعت ىذإ!ل اصالا وه اهم

 اماو ىشكاعت نكاثلا

 جاح دلاك اهريع نم لكالا

 رحلاوربلا ديصو طبااو
 قاطو دخلا نك
 ايفركلاو ) دكفتلا غر

 اودر( نوح رت نيحلاج

 اهدح | سعىل 1 عا نع

 من ا
 || اهح راسم ىلاةادةاابارمنولسرت

 ىلاعت هللا نم

 ىتعي (ماعنالاو) مهر ىهو
 (”فدارف ركلاهمل> )لالا

 الا نمءافدالا

 ( نورت نيح)نسح رظنم

اهعس هللا ركذ ال © اهقلخ مانالاو ف لجو نع هاوق د 5 عم ىلاعت |
 | دن

 عفش ام ةدعا رك د ناسنالاىلخت رك 3س ةعسأ مث ضر ,الاو تاوعسلا قاخ 01 1اَنو ْ

 تارورض مظعأ ن راك املو هتارورضرئاسىفهد |

 ىلاعت لاقتف ماعنالا وهو كلذىف هد عفتنملا ناوبحلا رك ذب د ناسنالا ندب امم موش |

 ءاممو ةيرورض اهنم ماعتالا هذه |

 اهوحنو ةسكاالاو نسسابللا نم 2 ا اماوعو“ فداعف مكل ىلاعت لاقف ةيرورضلا |

 لسنلا ىنعي # د مال ةدلصاخلا زاءغالاو رابوالاو فاوصالان م ةذمملا |
 لاف 0 ا

 | ! سابللا ةعقنم ىلع ا ةم لكالا ةعفنم تاقناذ + ماعنالا هذهنم لكالاىف |

 أ رثك أسالللا ة 4 هشام تقيشأللا 0 :همدق ولك الاةعقتمر

 1 لبالادر دوا # نوحرست نيحو نوحر ند - وف ةنيز ىأ 0 ص ا

 | 211 لالا © ءاننالاو » تارتقمردق امدعب اذه يم ىلاعتدتلانا ىرتأ دة ايلاقو
 مكل اهقلخو ناسنالا ىلع فطعلاب وأ مكلاهقلخ © هرسف لمشب اهباصتلاو منذلاو

 < انو هدب قيفهنأفدنام 'فداهيف 8 هللصفتءدعبامو هلحال َق 1 ناس

 نولك اةىأ# نولك أت اهنهوةفاهضوع لوانتيل عفانا اهنعربءاعاواهروهظواهردواهلسأ

 نالو أ ىآلا سو رىبعةظفاحملل فرظلاميدقتو نابلالاو مودهشلاو مودللا نهاهنم لكؤرام
 لبس ىلمفةلوك لا تان اوي ار ئاس نم لك الااماو شاعملا ىف هلع دّةعملا داتمملاوهاهنم لكالا
 سصنماهنودرت ه# نوح رتني> #9ةنيز# لاج اهيفركلو ةدكفتلاوأ ىوادتلا

 اهب نيز رم ةمنق الان او ا ىلا ىلا ةادغلاب 3 وحر م ِي 3 وح رمدسأ ني>و## ىذكعل ابا هح أ سم ٍ

2 

050 
 ىلا اهيعا ور

 رهظا اهف لآلان رال ةحارالا مدشو 7 ملا ثرر لالا نيعأ ا اهلها ل نيتق ولاق ا

 انمح ”ىرقتوءاهلهال هدا اظحلا ىل 1١ ى 3 ع ورضلاةلفاح ن وط 7 الم لبهاهناف ا

 هيف نو- رستوهيف نور ىنعع انسي رستو نو

 5 دلللا شانلا] لكالا ىلا ناسنالا ت

 مالكلا مات نوكي نا اضيأ زوو لاق * ”فدارف ركأ 9و ىلاعت لاقف أدت مث اهقنخ

 نأ نيهجولا ن نأ مظنلا بحاص لاق ءفداييف ىلاءت لاقف ادن مث ركل هلوق دنع
 فطع 0 لددلاو “ فدايف ركل هلوش ا ٠ مب اهل هلوق انتعاش ةولا نوكي

 عفانم كاك اشو لاج امو يلو 8 فداهفش كل ريدقتلاو لاج اف كلو هلوق هل هلع

 ماعنالاو هاوق ددع مالكلا مث ىدح>اوا لاك مثلاو رةدلاو

 عقانملا ركاش ىلاعتو هناعس هللاأدب 3 ةيرورذ وذ ريع

 قع © 5 5 اهنمو © ماعنالان 5 هن عفتتيام رئاسو ه الع كا

 نذؤم فرظلا ميدقت ن نال م نيش توك أ هئمو ىل

 سانلامدععلا ىذلاوه ماعنالا هده نم لكالا تاقداهربغ نم 0 دقو لا

 | ريغق رححلاو ربلا ديصو زوالاو طبلاو جاح دلاك اهريغنم لكالا انو مهشياعم ىف

 بلغالا جرم نولكأت امو جرف هيدكفتلا ىرحم ىرح هلكأو بلغالا ىف هيدتمم

 لك الا 3 ةعقأ 0 نم .ظعأو

 ماعنالاف ىأ #« اهيف كلو © ىلاعتو هناحم- هلوقو # لك الا ىلع مدق اذهلف

 ىرلاىلا ا



 ا 0 ةارورسأ ١ كا راب 0 ولع( م هلاالدنا )اورد

 | لإ ةخار از هبه دعوم ققحتام عسوهيلع 0 1 هد 0
 | ىتععل را هنعو هل ب وقعد نءودزنانءلزتي ورعوناو يثكنباًرقوم دياي هساس 0 ١

 هل ان ءوءصاب  ءسعأ ن و لب زمتلان«لوهذللا ىنبملا عراضملا لع لزنتركبوباًأرقوءلذنتت |
 ْ نماولع !عأاو ردنا ه«اور دانا لاو سرد ن 'اعانس بالا ة هدابع ع نمءاشي نم ىلع 7 |
 ا ا يلم ازا «نوتتن 19ه اذ اذكبترذنأ

 تصل وأ حورلان م الدبر 1 ىفةيردصم وأ لوقلا لعادل ىحولا 0 رانا ١

 نان ةكتفالا ةطساوب ىحولا لوز' نال ءلد َة يد

 وهىذلا ىوقتلابمالاو ةيلعلا ةوقلا لك ىهتنموه ىذلاديح وتلا ىلعهسنتلا هلصاح

 | نم هتينادحو ليلداهدعب ىتاتايآلاو ةيناطع ةودلاناو ةيلمعلاةوقلا تالاك ىصقا |!

 ١| ةيلصملاو ةمكللا قفوىلع هعورفوملال الوصال دحوملاوه كلاغت هنا علذن اناث |
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2 0 

 ع

 » ندحاسلا نم ن كاده ل ىلع دلادع اع نولوشاع ةعزقوأ كنعد

 لربح لاقق بلطملا نب دوسالا امه. سمو هناكم
 هع دق لاكو هيننع ىلا هدس ليربح راشاذ ءو دبع لاقف داي اذه دحن فك

 ! اقوهو ليدبج ءانأ لا للا اورو كلذ ىح رادار قرش ليج

 4 مثلاىف ا ا ليك ةياور ىو هلءالع كدعمو 0 لع

 تعحوو هرصب بهدف ءارضخ ةقرون ليربح هامر سابع نبا لأق ىمعف

 >و برضيو ةرد

 وهو تاك كريغ ا كب مص

 دخاياذم ذحم فكلئيربح لاعق ث
 - 0 هنطي '؟

 مولا ىر ام ةمد 5 هإلاقف همالغإ 1 كوتا

 ع
 5 1٠ 1 0 ع ع

 0 ىلاذيدا لك هال 2 لا

 1 1 2000 ىح ههحو دوساف مو

 ع بر ىلك لوه وعو 5 تانلاةنودا ركاَغَأَو هوك رعإ اف: هلها نىك امشدح راص

0 
 ا

 م هياصأف ا م حج رح 1 ىلكلا ةياورىفو تاق هئطب

 لاف داب اذهد ن

 لك آهن أ سابع نبا لاو هاتقف اك

 اذ . 5
 ؟امواذ عل درع لاو سدع كو تارك أهم سعو

 .- ع

 مما هتفكد5 لأاقو هسار ىلا ليربح

 لزب إذ شطعلا هباضاف الامان وح

 د رخآ اهلا هتلاع» نولعجن نيذلا 3+ نآ رقلابو كب ىنعي نيئزهتملا كاتنفك انا

 ؟الاستدلوق كلدف تاق هنطب دّقا ىح ءاملا برشي

 ىلاعتو هنا - هلوق # ددد,مو دبعو ا

 رولوَش اع ك
 ل

 لدن ذا 3 نول

| 
 هن وعمل 1 نولو ىنعي © وها عل »2 رداص

 1 عاعس دع لصف كلذ ل ةيرشلا ةلبخاو ش

 0 كير دمحم حف 3 هلوق وهو ةدايعااو

 ام بداسإ قصي كنا 1ك

 حاملا لوقعلاو هنءازهتسالا نم

 ع .

 ا كلذ كنغعف رد_علا عَ

 صق سابع نبا لاق
 0 بف اعلا لاو

 هلل نيعضاوتلا نم ىنعي # ندحاسلا نم
 نكو هدمحمو هللاناعس لق طر

3 
 : يعل نيدحالانم :

 0 الات دالصلا ىلا عزف 3 هب زحاذا ن ناك سو هيلع هللا لص 2 17 ىور ة

| 
1 0 



 ا
 ع هالو لتس 1 : رد اةروس ١

 عدص نم هيرهجاف © سعؤتاع عدصاف وف ىاءملاو رفكلانماولعفام لكف ماع لبق وهيل ا

 الف هو ني كر هل نءضىعاو## عئارسشلان مديمعؤتاع ىأ فوذحم مجارلاو ةلوص 1

 فارشا نمةسجساون اكلبق مهكالها و ,هعمقب# نيث زهتسملا كانيفكان اه نولو شن ام ىلا تفتت

.« 

 نب هتلادبع لاق مهبلا لسا نم ىلإ هلال غيلبتو ةوعدلا راهظاب ةيآلا ءذهيف سو
 هءاح أ ووه جرخة ب هلا دع تل ىتح |. قع سم سو ةيلعاللا لص ىنلالازام ة َ 1

 كنيدراهظا ىلع مهموا ىلا تفتلتالو مهنع 2 ىأ 4 نكرشلا: نعض أول

 ىلاعتو هناعس هلوق وه و متازهتنساب ماقهالان ءضّرعأ ليقو كير ةلاسر غيلبتو

 لاتفلاة آب حوسنم ضاىعالا اذهنا ىلع نيرسفملا رثك أ هك نيئزوتسملا كاتمغال انا 9#

 ة مهيلا تافتلالاو مهم ةالابملا كرت ضارعالا ىنعم نال هحو مسلم مهضعإ لاقو ١

 لصد هيبتا لح ولع هللا لوق نيث ضرما كاتفكت انآ خلات لوو اونا 7
 كلظفاحو كيفاك نأ فاق ىريغ اذخل كالا هن كنسعأ اع : عدصاف سو هلع هل

 اوناك كرف راقك ءاس ور ومارس ةسمع (ونطو نيترودملا ةلاتك 5 كادام

 ناكو ىوزخلا ةريغملا نب دياولا مهو نآرقلابو ملسو هيلع هتلاىلس ىبلاب نوز#

 دبع نب دسأ نا ث رانب باطاانن دوسالاو ىمهسلا لاو نب صاعلاو مه-أر

 هرصب أ مهللا لاقف هيلع اعددق !سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناكو ةعمز نب ىزعلا

 ثرحلاو ةرهز نب فانم دبع نب بهو نب ثوذي دبع نب دوسسالاو هدلوب هلكذا]و

 ١ ةلطيعن سقنب ثرحلا ىزو+لا نبا لاقو ىوغبلا هرك ذ اذك ةلطالط نب سقنإأ

 ىأ نورسفملا لاق همأو هسأ ىلإ بوسنم وهف هونأ نسنقو همأ ةاظرع ىرهزل| 11
 تنلاي نوذوطي نؤزمسملاو لس و هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا مالسل هيلع ليرربد

 لاقف ةريغملا ن نب ديلول لا هلرك هنح للا سو هيلع هّللا لص هللا وسر ماقو ليربج مان 0

 دللولا قاس ىلاموأو هتيفك دق لاقف هتلادبع سني لاق اذه دن فيكدعاي ليريخ

 تقلعتف هرازارح وهو ىناكدرب هدلعو هلالبت شيرت لات ةعاز> نه لحرب دلو ١
 ىف ههرضت تلعجو اهعزيف هشأر ”ىطأطينا ربكلا هعنف ديلولارازاب للا نه ة

 فيك ل يربح لا
 هتيفكدق لاق و ةمدق ضخ ىلإ لربح راشاف هللادتع

 ةف ىرهسلا لئاو ننصاعلا امم.سعو تاف اهنم ضرف هتشدحف هق

 سب لاقف داي اذه دحت
 ةقربش ”ىطوف باءشلا كلت نم ابعش لزنف هاننا هعموهزنتب ةلحار ىلع صاعلا جرَتفا
 هلجرتخفنتا وأش اودحيإف | .اوبلطفتغدإتغدا لاقفهاحر ضخ أ ىفةكوشاهنملُخ دف ١

 ا ةيردصهامو زيعلاوةنابالاهلصاو لطايلاو قا نيب هب قرف ةانوأ اراهجاهب اكتذا ةحش 3 7

 | ثوغي دب ع كا دوسالاو سدق نب ىدعو لئاو ب صاعلاو ةربغملا نب ديلولا

 ا عل :رب> لاف هنءاز 4 ةسالاو ميسو هيلع هللا ىلص ىنل ا ادا نوغلابس بلطملانيدوسالا

 ا 0 كاومضلا لاقو ةضم ا هنع 5352 ريهظأس اع نا لاق 6# سس ؤتاع عدصاف 1

 | هيلع هللا ىلص ىلا سمأ لطابلاو قطعا نل نارقلاب قزقا ىأ قرفلاو قل عدصلا

0 

 دي نهم تلاد ةهكتع انئءفر 2 4 عاما | 2 0 هكلانع

 لاَ هرهظاو هيرهجاف
 اهم ملكت اذا دحْلِا عدص

 وهو عيدصلان م اراهج
 قرفاف عدصاف 1 ردفلا

 نم لطابلاو قا نيب

 وهو ةحاحزلاىف عدصلا

 اع ىنءملاو وت اع ةنابالا

 فذع عا رمشنلا نهب سمو
 هلوقك راخلا |[

 ام لامفاف ريكا كن ما
 هنت سحأ

 (نيكرسثملا نع ض عاو)
 اان ةنايتكا ارم
 0 ليتزمدملا كاتفك

 قتازن ابا ىلع را

 نود اوك رش ةن

 مهكلهافهيءاز مج 0 مكاو

 ةريغملا ن ٠ دياولا مخ هللا

 مهسدن وثب قلعتف لاب سح
 هعطقف هيقعىف اقع باصاف

 ]اون صافلاو كاف
 لا ةكاوتش دهصبلاو) لح

 تاف هلاحر ,تويقشاو

 دل ْن دوسالاو

 دبع نب دوسالاوىع

2 
2 

 ع
 .٠ ه]

 برضيو ةرمتابهسار

 ل هد ثوغي

 تامىتح كوذلاب ههحو

 لكلا لكن ترللاو
 امواحمت

 لوقب( سعؤناع لمان /
 ضرعاو)ةكع كم رهظا



 7 ل اوناكلبقو هوضعو لطابو قحملا هومستقاةام<أ فلا لطاب ةهضعبو لمجالاوةاروتل قئاوم قح ةهضعب

 دقادقو موتك نم هنؤرشام نارقلاب دهراوأ ىل نا رغلا روح 2 الا لوشو ىل ةرقلا ةرو_س منت لوقف

 نا زوي و ضع تبذكو لبجنالا ضءم ترقا ىراصالاو ضع تبذكو ةاروتلا ضءم ت 0 وهبلاق

 2 ىذلا نيضعاار مننا ىا ريدنااب --1 هارب 1 ايوصنم 1 م عبارلاءز 0 م نيضعن 0 واهح نع ذلا

 1 ٠ 5 ريشوب رحب ىلإ نآارقلا

 لعانل زئاام 3 0 :
 نعم 1 1 يي نقل اوان نيذلا ف اهلادع ار ملا ندعال لوقو | ظ

 ثيدحلاىفوهتهباذا هتيضعنمةلاءفلقو ءاضعا اهلعحاذا كا رو تءايلصاو |
 5 اةمركعن ءفاار راسا لقوةهضعتسملاو# ةهضاعأ| و هيلع ىلاعت هللا 00 1 0 نيمستقملا

 ةكملخادماومستق|نسذلا
 - 5 نيودقملل ةقصدتلصب لودصو زا[ ودك فدحاط ١ رييتموال هال هبل |

 : زاحف رم هلاىلاة.فنلاوأ ميسقتا ان هرم ن واع ا وناك !عنيمج ا مونلأسل كرز ونمربخأ# لكو اودعقف مسوملا مايأ

 رتاج نيذلا # ىلاعتو هناعسدلوقو # اوقدص لاق نومستقملا كئاوا لاقاع | ارد نيفرفتبا لدفل او صتلا نك منعا لحسن
 53 هلاق نيضع نآرقلا اولعج نيذلا ىلاعت هلوقىف سابع نبا نع (خ خ) «نيضع | لو ردات سانلا ا 2 ءاعدلاف :
 2ع مهلوق نم هضع عج وه لبق ى عمل اورقكوى رضعم :اونمآ ء م ز>ىرادتنلاو لوش بو ةياعهللا لص هللا

 وهمهضعب لاقفةةرفمءازجانآرقلا اولعج مهنال كلذوءاز أ هتلمحو هكر فاذا ىلا || جراخلاب اورتغتال مهضعب
 لوقو نخانب فئأق اذكم
 رهو ةضع م وع لدو نيلوالادي ربطاسأ وه مهضعب لاقو ةناهك وه مهضعب لآثو 5 مح

 1 مس نآرقلااولعج مهنأ ىنعي رخلاوهوةضعا بدار 0 ناتيبااو كيرلا
 آرقلااواعج ني ذلا نيمستقملا ءالؤه لأي هنأ هسفنب هللا مقأ هي نيعجأ مهنلأسنل كبر الو دل ميكلهان ىعاسش

 دوامي اوناكاع لقو نآر لايف هنولوقب اوناكاع ىنمي 46 نولممي اوناك اع نيضء (| هجولا ىلع كينيع ندع

 0 و نمّوملا قلخلا عج ىلا مهنلًاسناىف ريمشلا مجرب. ليقو ىصاخملاو رفكلانم || هنالامهنيي ضارتعا لوالا
 سنانع# هللاالا هلاال نعإعلا لهأ نمةعاج لاق ىل !وأ ماومعلا لع هامش ءآ للا نأ | , لوسراةيلست" كلذ ناكل

 |1112 لق نواس اولا اع نيمجأا نلأتنل هلوق سو هيلع هللا إس ىلا رع || .نعسو هيلع هللا ىلص هللا
 مح نع داعلالأَش ةيلاعلا نالاثو بي رع ثيدح لاقو ىدمرتلا هح 5ك هتلاالا ليد مموادعو مهيرذكت
 0 مهتلأسنل هلوق نيب عقلا تفك تأت نافنيلسرملاا وناجح اذامو نوديفي ااواكاع ةيلستلا ىتء رادموه اع
 ع 9 , ١ للا تاعقالا 3
 مهل كال سابع نبا لاق تاقءناحالو سل هسذ نع لد دئموف هاوق نيب و 1 0 ىك' نع
 ع هنا مهاد
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 ناب سمالانه و مهرفك
 ايرمض لاؤسلا لاقف برطق هدقعاو اذك متاع مل لوق ن .كلو ىلع ةياحأ هلل ملع

 دع ناحالو سنا هبنذ نع لحال دوق ىل اع ف حو لاؤسو مالعتسا لاوس |

 وصموهورخآ باو>و ميرقنو حيونت لاوس ني.حأ هنأ اسذلا هلو( مالعتسا 17 ا
 نولئسف مقاوم هيف ليوط موب ةمانقلا مون نا ندب الاىف لاقدن نك سايع نبان

 نوقطنال موباذح ىلاعتو هناحم- هلوق هريظن اهضعب ىف نولكسيالو فقاوملا شعب ىف || <
 .ىلاعتو هناعس هلوت# نومصتخم مكبر دنع ةمايقلا موب ركنا مثىرخأ هنأ ىف ىلاعت لاقو ا :

 ادحاو ادد اوةمايقلاموب

 2 د
 1 4 عدصاف 0 قوان | 21 ذأ ١ سو هيلعهللا لص دا نيسسنتملا ءال ٌؤه نم

 و

 ةناهكمهضعب لاقو رعش مهضعب لاقؤر عم مهضعب ل كاكا ةفلخع ليواقأ ْن 1 رقلاىف اولاق ) نيضع نآ رق اا اولمح نذلا)

 ااموب (ميلأسنل) هسفنب مسقادخماي ( كءروف ) دل ءاقلت نم دفلتح بذكمهضعإ لاقو نيلوالا اكل مه

 هللا الا هلا ال عكر : لاو ايدلاىفنولوش ( نولمعي اوناكاعنيمجأ (



 تدع
0 

 ذلا تاذعاا ل |. نيوستتتملا ىلعانل زماان اك ةهاونس أ 2 مكبلز :انهللا بادعن اناهرب ونت

 تاذهأ وعستقا نب دا مءاتالا ع هه 0ع ع :!لوع .غأ فص و وهف مهلعا ا 1 /

 ا وب ىلاعت هللا ء ككلعأت 52 للص لوسر راي كاعد نعسان او مسوملا مايأ“

 مهتتكضءباونمآ باتكلا لهاوأ نيلوالاريطاساو ةناهكور مو رعشىلاءوموأ
 هللا ىلص هللالوسرل ةيلست كلذ نوكيف هبتكن م هنو رشام نآ ملا نا ىلع شعب اورف 6

 مل

 ىلا اورظنتالو

 2 ايهرثك أ دحأ ناك اد ءام آلا بصأ : تك ع تا ا

 0 «لقو و» نينا 0 مهريغو نيأ- 0 شا راو

 0 ماو 0 0 ع 3 الاب 0 كد 00 غيلبت ا نينمٌّؤ ِ

 فعل « نيمسققملا ىل اع انلزنأ مك ةراذل /| نييلا نيملا ىناصعنملا باقتعلاب

 وهو ىر كا و دولا نيمسدقملاب 5 سابع نا لاق نيمسنقملاب ءانلز أ باد ١
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 ايادعع ردنا

 ةسخمم اورفكو نآرقلا ضو اود مهنالا كالذي اووس ةداتقو دهاعو نسحلالوق /

 روس اومستقا مهنا ةمركع لاقو هناور نو تك فلاخامو هناونمآ مهّتك قفاو 0

 كلذ اولذ اعاو ىلةزروتسلا هذه ردا لاقو ىلةروسلا هاله مهنه دحاو لاقف نآرذ هلا |

 اه-ضطعر اور 2ك يدع دعا نم ف 7 اومسكفا مهنأ 3 هاع لاقو كد .ءازرللا ا

 رافك نيمستقملاب ا تكاد | نباو ةقاعف 5 لاقو مهديع هنن مأ اع مو نورخآر فكو | |

 مهضعإ عزو روس هنأ مهصعإ لاو نأ رقلاىف ةيمك ' مهأأو 3 نال كلذ وعم شرقا أ

 تئاسا| نءا لاقو نيلوالا طال مهضءإ عزو ةناهكهأ | | مهنال نيوشقملاب اوهم

 ّ 2 رك اطهر ثدب ةريغملا نب 0 1 ولا نأ كلذو اهقرطو 1 باقع اووستقا ل

 اهقرطو 3 تاقعىلع ارت اوقلطنا مها لاقف نيءبرا ليقو رشع ةتس 1

 مولأس اذاف مسوملا لهأ
 اهقرطو 3ك اقع ىلع اودعتو اورهذف 000 | اؤاج اذاف رحاس هنا مكب

 -_ ورتءتال برعلا جا حاج نه ماج سمح نأ نواوش ' 1

 هولأ ا اح اذاف 3 2 باب ىلع ةريغلانع ديل ا 0 نهاك نونحم |

 ( ثاعاخو اق )

 | لقيلو عاش هنا ركضعب لقيلو نهاكدنا مكضعب لقةيافدح نع

 ا هناؤ 6 ةوم 5 ىكدن ىذلاج را ا

 ردنا 14 نيرملا ريدنلااناى ىنالك اوم قدام نارتو ردم . قال كتان ار

 م 7

 ردصمةفصوه ليقوم الس 1 راعاطاصاوتم نال عاومساقتىأاوعستقا نيذلا طهرلاوأ رش

 ١ نيذلابا تكلا لهام هنوعدتقملاو كيلاان ازا تدع هناف كان دقا وهلوق هيلع لدب فود ع

 ١ 807 جالاو 07 ةاروتللق ةذاوم ى> ةيضعب اداث عا ولاق ثدح نيضعن 1 رقلا او 7

 1 فوعلاق مكيلع هللاةمعت اوردز/ النا ا وهذ كفوف وهن .

 ١ ةياد د

 | تدك عا رقفلا ترك هع دع اذه 0 الف ىبو نم 5 ىاد نم ارب

 | قفراو# 8 نين ءؤمالو# كيناح نيل ىعل هك كحانح ضفخاو ص لاتوهناعس وقول

 ١ 0 ءسسأ رافكلان م ءايثغالا ىلا تافتلالا نع ىلامتو هناعس هتلاداهم الن مب

ْ 

 2 ضو ا

 تسمم ١

 كحانح ضفخاو )

 0 عضاوت و ) نينمؤملل

 نينمؤملا ءارقف نم كحعم

 ءاينعالا ناعا نعاسفن بطو

 ريذنلاان أ ىنا) مهل (لقو)
 ناهرب وناس .عرشأ (نيبملا

 3 كذآ هللا ن

 هلوش قامتم (انازنا 5
 اكل ) ىأ كانا دقلو

 لع) ١ اكن ام لثم كدلع

 لعأ مهو ( نيمستتملا
 تاعكلا

 اذع نا

 (نينم 0

 لوق نينمؤلل كيناحنيل

 قالقو ) مهلعاح رن 7

 لوخرلا ( نيبملارذنااانأ

 نم اموفرعت ةغلب ف ةولا

 مو.(انلزنأم )هللاباذع

 ارحم (نيوستقملا ىلع )ردب
 نب لهجوأ وهو ةيقملا

 ةريغللا نب ديلولاو ماثه

 ىبأن. ةلظنحو ىوزلا
 انبا ةبيشو ةيتعو نايفس

 نيذلا مباح أر ئاسوة عسر

 ردي مواولتق



 الىأ ( كينيع ندعال )
 حوسط كرصبب ممطت
 نال ماوس هذه قلد

 ( مهنه احاوزأ هئانعتمام

 دوومااك رافكلا نم افانصأ

 الا

 ىمظعل هلأ ةكفنلا ثيِنودَو

 تمظعناو ةمعت كا جلا

 ىهو ةريقح اهياا ىهف
 نا كيلعف مظعلا نآرقلا

 3 نزحتالو ) 0 مظعو

 مهلاومأ نع

5000 

 مال ى أ( مهيلع

 مالل_سالا مهناكع ىوقسف

 نرظنتال(كينيعزدمتال)
 انيطعأ( هدانعتم ام ىلا ةيغرلاب

 (ميناجاوزأ)لاومالا نم
 ا ريضنلاو هةظد رقىنءالاحر

 نال شا رق 8 لاَشو
3 

 طع

 0 هب كانمرك ام

 سالاو
 ع

 !| .٠ هانطعا نم
 ل 2

 ِء لع نعل (

 3 رقلاومذل

| 

ْ 

 ---_ اوز زبلا عاون ااهمف ر مضنلاو 3 هظب رق ىدوهيل لقأوم ضم تاع رذابىفاو مالسلاو ا

 فيك تلق ناذههمف تنذن لاثمالاو صصقلاورابخ الا نالىناثم '

 املا نماعبس كاني [دقل و ىنمملان ا ىناثملا عبسلاب ىعاذاو مالنا اهنلع كفو |

 0 ا

 ٠ ادامزوكياع !لّقي ١ ةآلامذهلوأتف نا رقلاب٠ ننسي مل ىعان نآر ا نعش م 1 نمانم سزاا- وديلع ْ

 ل ىلا هيشمع ْ

 نيل اهيفف اونمؤي ملا اذا مهناعا ىل اع

 ناسك ,ارئاءزملا ْ

١ 
  27أ ها/5 2

9 
 مسالا وزا هنانعتمام ىلا َِس عار |0 0

  7بولطم لاك هناف ةتنواام ىلا ة رافكلانم افان 0

 ارف نآرقلا ىنوا نم ةهنع هللا ىخر 0 35 ثيد_ح حقو تاذللا ماو هد ىلإ

 ءا| هيلع هنأ ىورواري ربوص مظعواهظع ر رعهص دف ىف :

 2 ال يح مهل

0 

 وم كرصيب 6 كننع ندع ذل م“

1 

 شضفمه

 وأامم لضفا امدلا نهىبوا ادحانا

 اا "الدو امانوقتل تناوكالا هده تناكول نود مل لاف كوع هالار 1 رهاوجلاو

 نزحمالو ص عبسلا ل اذ وقلا هده. نهر ريح ىهتايأ يح م.يطعا دقل مهل لاقت هللا ليبس يف

 هي نوعتملا مهنالبقو د 5 مهنأ 7 مهلع

 نا مص كلدكم الا اىعشنلا عبسلا ناثلاثلالوقلا هروسلاءذبيةيآلا هذهرسفت

 دا ا دعما كب ,دحلالوقلا اذهذح 00 هملاقوفو لاوطلات رود ىهىتلا

 اذهذح سواط لوقاذهوهلك نآ رقلا ىهىناثملا عبسلا نا عبارلا لولا ىناثملاروبزلا ناكم
 ل رأ رقلا ىعمو ىناثم اهماشتم اك تذل نسحأأ لزت هللا لاق ىلاعت و هناحم# هللا نالوقاا

 هلوقىفنآ رقلافطع 2

 ) ىعاذا تاقو هسفن ىلع ةلئقلا فاععالا وهلدو نانا م 2 وق ىلع مظعلا نآرقلاو

 نا رقلانالنآ رقلاهملع قلطب نهعءا الا 3 ملاك 1 تاتكلا ةكاذ 0

 و ىنعينآرقلااذهكلاانبحوأاع هلوق ىلا ىرتال أل كلا ىلع عقتاكض ءبلا ىلع عقن مسا

 ةقلخ ريخ ىلع هلزنأ همحوو هللا مالك هنالك < نآرقلاب

 1 وةيلع هللا لص ىنلل باطخلا » كنشع ندعال 0 هلوق 2 ## !سوهدلع هللا لصد

 .رافكلا نم ىنعي »ريم 00 «اجاوزأ هبانعتمام ىلا دما كنبع 00

 ارو و امدلا ىف ةعرل

 الق لذكتالف وش لكرع + هفئىذلا ميظملا نآرقلا 5 7 كنا
 هللا لص ىنلا لوقلوأت ةنيبعز. نابفسناىور اهنفةيغرلاو امثدلاىلا تافتاالاب كرس

1 

1 
| 

 ا

0 

3 
 ا

 ١
| 
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 |هق مساع او فلا ىهو

 | نمحمملا غلا كلذ ىئع كلذ نم هل ع ندمت هلام 3 ملا رطل لامعا اد ا

 ٠ 0 ىث ىلا رظننال سو هيلعهللا ىلص هللالوسرناكف
: 
1 
 زحمالو لو امادلاق موتك راشهن م كنتافام 000 7-3 ه4 مهلع نزحنالو © 1

 ىلاتافتالاو رافكلا ل | تافتلالا ن

 و هيلع هللا ىلصهللا لو_سر لاق لاق ةرب ره 37 ,عودسلا قدعلا ىورو## ل

 توعال التاق هللادتع هل نا 01 دعب قال وهام ىردتال كتاف هتمعم ارحاف نطيغتال

 اا لاق لاق ةرب ,ره ىلأ ئع (ق)ر رانلا لاق توعالذ التاقام ميم ىبأ ٍناللق

 : ةسأىلا رظنيلف قاملاو لاما ف ةيلع لضف نم ىلا مدحأ رظناذا سو هنلع هللاىل 1ص

 5 او نم ىلا اوزظنا لسو هنلع هللا لص هللالو عرس لاق لاتإلو» ىر رادخ اا لفل

]) 6 



 م م6 رح
 أف ماشا ىلع ماعلاوأ ا ىللعلعلا فاطعنئروسلاو تاب لا عسل كل د : أ

 رخ آلا ىلع نيفصولا دحا فاططع نذ عايسألا هيديرأ 5

1 5 
 61 قو ريمح نب كيفسو نسا : هرم ه ىب ا وهنع 2 رك ةياورىقو

 ةراره فأن ءىؤرام لب وألا ادهةحص ىلعلدبو# نب رخأ ىف ةداتقو ءاطعو دعاك

 هللال وسر لاقل اا ىلعملان كايعتس قاد ع قر ىدمرتلا دوادوأ هج رخل نا ىناثملا عيسلار 1 9

 ظل نار قلاو ىاثلا عيسلاى ه نيملاعلابر هللدلا دو دلع ل 7

 هللا نيبو كلك لآ نيد ةموسقم انعال دقو 1 لكؤف ًارقتف 9 ةالصلاو 0 انا دات 3و

 5 ١ تاع 5 -. - 3 5 ١
 ىلاعتو كرام هللا وش لاو هيلع هللا ىلص ىتلانع ةنع هللا ىشر ةراره ىبانع |

 تدع“ ليقو ةحافلا لضفق روك ذه عن دلع نيفصن ىدبع نيو قى :الضلااك 0

 نيتسمتازن امال لضفلانب نسحلا 0 لئاقلأ دع لكف نيذلاطارص مقت

 ىلاعتو هناعس هتلانال دهام لاقو كلم فا نؤمن اهله سد كك ١
 لأ نذل 0 بلا ديزو:أ لاقو ْ,

 ىناثم باتكلا ةحنافت مس جاحزلا نالاقو ىنانع تين برعلا لوقنم ربثلا نع را

 كىئافلا نوك تيناذاو هكلمو هديحوتو هللادج وهو ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىلع اهلاقشال
 اهدارفا نال نآرقلاروس لأ ماهناو اهفرشو اهلضف ىلع كلذلدىناثملا عبسلا ىه

 معريغل اهطدي 0 ةماآلا هديل اهرخداو اها

 ناو رعنبا لوتاذهو لاوطاا عيسللا اهنا ىناثملانم اعيس هلوق ريسفىف ىناثلال |

 هنعةياور فو ري بح نب ديعسو هنع ةياور4و سايعنباو هنءةياورىفودوءسم

 فارعالاو ماعنالاو:ةدئاملاو ءانسنلاو نارغ لآو ةرقبلا ةوس ىع لاوطلا عيش
 اورتكي ملاذهلو ةدحاولا ةروسلاكامهنال ةءارب عم لافنالا ليقف ةعباسلاىف اوفلتخاو'

 اذه كَ لدبو سنوب ةروسىه ةعباسلا ليقو م>ر 00 رطس ا

 نابوتنعىوراملوقلا ْ

 ىبرىباضفوىناثملاروءزلاناكم ىف ذاطعأو لمنالا ناكم نيئملاىتاطع ًاوةاروتلا ناكملاوطلا ا

 نالىناثم لاوطلا عبسلا تيمساعا سايعنبا لاق ىلعثلا داتساب ىوةبلا ه>ر أ لصفملاب |

 | روسلاهذهنالوقلا اذه لعددوأو | هيف تذكريعلاو ريا ولاثمالا ودود او ضئارفل

 دارءال ااذه٠ نع 2 5 ىهوابم ة 3 .الاهدهريسفت ندع 5ع تك تايندماجلاةلاوطلا 1

 ١ ١ نكاد وإسوهبلع هللا لصىنلالعروسلاءدهلازأ بدلع قباس ىف مك > ىلاعتو هناحمس هللا ناب |

22 
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 1 ثاتكلا أ مأ و نا رقلا مأ نيملاعلا بر هتلدلا مسودهيلع هللا ىلص هللالو سر لاقلا

 ا ىذلا

 عيسلاب 0 ال 1 نسحكلاو 2 ءنا لاقف ىلاكثاأب اهدى بيس اوفاتخاوإملا لهأ عاجاتاآع - ا أ | ىلا سيلا 0 :كلا ةحاف ةيع-أ ىفبيسلا امأ #4 ةدانز هفووداتلا هج 3
 هءاروافلاوطااواةحافلا ١

 ظ ىورام ليوأل اذه ةمص ىلع لديو #ءاعدىناثلااهفصن و هللا ىلعءانت ل والا اهفصنف نيفصت

 هلوةهللد لكلا ىلع عشباك ا

 ا طارصلا اندها نيعتسأ كاباو كيعت كايا ميحرلا نعول هلوق لد ءاتثعا مالك نال

 ا عسل ىناطعأ ى !اعئوهنا مستلانالاقإسو هيلعمللا لص ءهتلالوسر نا

 0 ل ل سل

 ن
 نآرقلا مسا هيلع قاطخ

 اذه كلا انيخوأ اع

 فسوب ٌةر وس ىدإ نآرقلا ْ

 ىنمملافعايسالاهيديرأاذاو |

 هل لاشام كاكا دقاو ا

 نآرقلاو ىناثملا عبسلا
6 
 3 ع 95 ا ارديل مهاللا أ مظعلا [| *

 وا ةدنثتلا وكف نيتملا ا

 راو لاق طمااوءاعلا 00 امماعم ممظعلا نآرقلاو ىناثملا نم اعيس كانينآ دقلو ىلاعت هلوةىفركذلاب

 | لوقلاهةليضفلاو فرشلاب اهصاصتخال ن 0 دبال هروس ىدحاو نآرشلا
 ميركلا ميظعلا نآرقلاب

 ةاروتلا ان! زن 6في رمغلا
 نيومتقملا ىلع ليجالا وأ

 ىراصتااودوعلا ْ



 نه اهيف كل مقت هللا ناو ( ةينآل ) ةعاس لكاهعتوتل ةمابقلا ىأ ( ةعاسلاناو ) لا الا ىلع

 2 او 3 مفصلا مفساز) كان ا تنباع وص رالاو تاوب# 1 قلخ امدناف مج أي ل وكنا اسد ىلع مهاياو كب :زاجمو

 0 ددااخد وسنم نوكيالف ةفلاخا اهيديرأ ناوفسلا ةياب خوسنموه لبق ءاضغ ورحالب جاها م2
 8 ىرجتام هيلع ىنيالف 4 هال زي»ل ,هلاح وكلا ( رشع عبارلاءزجلا ) 00 ها كقلخ

 مفصلا مفصاو الف كيذكنم اهيف كلا هللا مقتنيف < ةينآآل ةعاسلا ناو  ضرالانم |

 وسلم وه لسبقو ميلحلا حوفصلا ةاماعم مهلماعو مهنم ماقتنالاب لمتالو ليلا
 مهيماو كرما هدو مهقلخو كقلخ ىذلا * قالخاوه كبر نا © فسلا ةيآب

 مكقلخ ىذلا وهوأ مكتي محل هيلا كلذ لكتنابقيقحووف يا « ميلعلا يه 0 0
 |. ةادشر ناو نافع فاقد لا ويلا فصلا نا ع دقو ركل ملصالا لعو راددارولاسالا لح

 © اعبس كانينآ دقلو © ريثكلاب صتخم قالخلاو ريثكلاوليلقلل لصبوهو ةلالتا وه . مل 0 0
 يوناو ا 0١ وا لوألا هو.روس عبس لبقو ةحاقلا قهوتنا سا[ ل

 | ذوب لبقو ةبوتلا لبقو ةيعسلاب امهشيب 5 مل كلذلو ةروس مكحىف امهناف
 1 ذاثلاو عبسلل نايب 3 ىاثملانم و إف عابسالا ىهو ا 5 لق ع
 091 هظعاومو ةصصقوأ هظافلاو هتءارقرركيىثم كلذ لك ناذ ءانثالاوأ ةيتثتلان

 زوو ل هنامساو ىمظعل | هنافص ع نمهلهاوهاع هللا لعىئثمو أ زاعالاو ةعالبلاب هيلع

 6# مظملا نآرقلاو يف ند .نوكت اهلك هللا بتك وأ نآرقلاىناثملاب داري نا

 1 ! انإب *ئىسملاو هناسح اب نسملا ىتزاحمل ىبأت ةمايقلاناو ىنمي # ةسآل ةعاسلاناو ف ْ
 داي مهنع ضعاف ىأ سو هيلع هللا لص ىننل باطخلا <« لخل فصلا فصاز وي

 وسن ضارعالاوم ا ا ةلئام لع اوانسحاوفع م فاو

 | لين [سو هلع هللا لص هيبنسسأ ى ااعتو هبات هللانالدعب هيف ل قو الا هبا

 أ وه كبرنا #9 فواو عزجلانم ىل !اخلا قصلاو وفعلاب مهلماعإ ن ثأو ا ةلخلا

 ْ ؛امو هولعاذ مهامإ-عو هقلخ قلخ ىلا تو هناه# هاتعي 6 ميلعا قالخلا
 ٌ / ببسىزوجلا نبالاق 6 ميظعلا ن 'آ رقااو دلو ءاعيسكانيب آدقل وف ل او نعهلوق##

 ١ دحاو موبىف ريضنلاو ةظيرقدوما تاعرذ أو ىرصب نمتفاو لفاوق عبسنا اهلوزت 1
 | اضسوقتاانل لاومالا هذه تناكول نولسملا لاقف رهاوجلاو بيطلاو زيلانم عاون هنأ اهف | 0

 اذه (مظعاا نآرقلاو)

 ا " لضفلان ناطر اياك نادعأل هلوقاده ع 1 لددو لفاوقلا علاء دع ْ م0 وامل نيرا

 ا ةااملو ريسفتلا لعأ عاجإب ةن ةكقرء ارسل :دهنال عصيالو أ تففيعض لؤقلا |اذهو تاق ا فصلا يقص 5-5

 ِ لفاوق يسن لاق. نأ 33 ا ةئندلااوناك ر يضالاو ةظيرق دوه ىذ 2 ىبدملا نما 2

2000 

 8 'آ رقلا عابسأ 5 رسل وقنا

 ةيئثتلا ع نم ىه ( (ىناثلاّنم)

 ةحتافاانال ريركتلا ىهو

 نموأ ةالصلاىف ركشامم

 ةانكم ةدحاولا هاا

 انو هب ل يا

 مقو الف 0 رولا
 صصقلا ريركت نمابف

 د.يعولاودعولاو ظءاوملاو
 وم ابن ءاقن يد نقال
 عبسلا تلمجاذاو هلا ىلع
 5 - 5 هاءه م

 ١ نم ريخ ىه تايآ عيس م عطعأدق لاقو ةي الامذه هتلالزناز هللالسسىف افانقفن واع

 الب اليج-اضا 0 ضر
 ا 01 000 00 3

 000 ار ارا دل هللا كارلا نول اهات ىح ةنيظعلاوعااهيفدجاو مول كءاج اة وعسر قل
 ا ' قاما عيسلاب دارملا ةو## ا لفاوقلاعبسلا هده ندهريح ىه تايآ ع 3 ا وها كبر 9 0 ناقلة

 ل ار هتتياورؤودوتس ناو لعور# لوقادهو ,باتكلا ةضااألا اها لاوقأ 0 نأ *ءايلا (قالخلا

 1 سابع 100 هلا نمت عسب لش رك الو( كات ءامبسنلايآ د قلو)مباقع و ا 0 مو لنمو

 ًارحولالحوديعوودعوو ىبنو سعأ نائمهلك نآر قلا نالنآ رقلا عابسأب كانم رك ألاقبو باتكلاةحناذ ىهوني:دجسوةمكر
 اتمرك ًاولوقب(ميظعلانآر قااو) موقلةمذمو موةلةحدمو نوكياموناك امربخ وهءاشنمو كح وزاعو 0 ةقيقح و خوسم وعمان

 غ١



 معاني دل ةيامصأو ريب زل

 ءانلا رمطمو ا 3 را ل ماارلاو ح 7 تر 5 6 ن

 | ناوصا بذك دقلو 0 كد ١ مؤ امم امهنال

 مهانوب و 0 نو 5-5 ماشلاوةشدملا نيبداو ردع كو نينمؤم ان م هعم نمو حام ص أ

٠. 

 مهداسف هةحا زاو ءالؤه لاثما كذاها ةئكللا تضتقا كلذلو رزورتشلا ماودو داسفلا

| 

 ا
 ا

 هنمأي ر فاسملا 1 عشو موي دثالاماعا قير ,طلا ى متاعاو مهما اان وعرم ناكاسشن الا |

 «نيلسر مار ستلا نامحأ بذدكدقاوإ# لخوز داو دبر يا هس ىلاريصيقح أ

 مأشلاو ةيوننلا 0 فورءهموهو دوك دن 1 نكداو م ارسا نورسفملالاق |

 مهلا تاياالا كاضأ انكاو انك ةزازعو اهدالو نر مظءو ةرحعصل انما

 اوناكام مهنع قا[ ا ع مصل | تقو عل 3 نيوعصم 0 72 قع 0 ةيمصلا"

 لاعالاو كرتكلا# نم ىنعي هي نوكأ

 مهسفنأ اوملظ نيذلا نك اسم اولخدنال لاق رغما [السو هيلع ال2 هللالوسر سم |]

 بذاكلا رئاكلادحالا ا ل 1 ادعو كاذكلااو قملاراهظال ا
 ا 1

 مولع ةدلاو لطاتلاو قل اناس ( قالابالا )قئاعلا قلما

 ١ الما او ع 3 نياسرملا رعت ا

 ١ نيلسرملاب دارملا 1 نا زوحيو ُ تدك'اع كف لسرلان م ادحاو بدك مو |(

 ؛ ةقانلاك هتازدتموأ مهن ىلع لزتملا باتكلا تايآ ىنءي # نيطر فءايعااوناكف اد

 ا انوس لايشتا نم نوتممب اوناكو آف ةلدالا نم ٠ مهل ني ارا اهر ردو امرشو اهيق_سو , ا

 ١ طرفا باذعأا ع نموأ اهتقانول ءادعأالا كارو صوصللا بآقنو مادهن الا نم ه ««نيتمأ | |

 ١ مهنع عا اف نيوصصم ةوهصلا مه دخلا #3 هوم م 0 لابجلا نا مايسحاو] - 9 |[

 1 انقلخامو #3 ددعلاو لاومالا 2و ةقمولا توبللاغ ان نرد *ث نوبسكي اوناكام | ا

 | رارمتسا مالي ,ال قلاب اسيتلم اقلخ الا ه قحلإالا امهْيامو ضرالاو تاومسلا |

 «(نيرعصم) باذعلا(ةحم مصل | ا

 : 1 نيدمو ةكيالا ىلا عت حار ريضلا قو امن سمح نمل نيبتسم عداو قيرطب ىعب 4 نيبه | ميصلاتقوعبارلا مويلاىف |

 اوناكام مهنع نغأ اقر |

 ١ دازأو ماشلا كازاخ للا لأو زاجسملا ىلا ماشلا بكراهيلعرع ةيقاب ةدوج و« هراثآو |
 | هلقنماوبذكو ودك اللا افعال علا ظفلب هك تاو د نيلسرلال

 1 اهدورخ 4 دق الاى تناكىتلاتح 5 ا لاو 0 دكا دب 2 اتانآأ معانينأ و لسرلانه أ ا 0

 اهصلادتع (نيوهصم ) باذعلاب (ةيعبصلا , مدخ 15 ناذملاسا ومجاع عش ن ا نم(نينمآان وم )لابلا ىف (لابجلا ع

 رجلا باص أب ذكدقلو ) هدمتؤي امم اجلال ءاسنبلا رمطمو قيرطلاهب ىعسفدب ا وعما وقيرطلا|
 ناغالا ىلاوعدي ناكلوسر لك ن الاخلاص ىنءي مسي كش 0 نيلسرملاماشلاوهنيدملانيباموهو مءداو رجحت طلاودومك' م

 نويسيلنا ليقاك نينمؤم لا نه هعم نمو اماض دار راوأ ان مهبدك اد هاكف مهنم ادحاو بذك نكات 2

 اوت عاى ( نيضر كي رح ةروعتل ا اننايأ هه هام جس
 2 نجس 06٠ حطم جذل 2 2ك كك لام ها ناكل

 اكل ا لو انهنع

 لابلا نمنوتمماوناكو )

 ىف نوبقن ىأ ( او
 نم نونو أ انوس لاخلا

 ةقايول ( نينمآ ) ةزاححخلا

 نم اهماكهساو توببلا
 .صوصللا بقت نمو مدهننن ا

 نم نينما وأ ءادعالاو

 نا نوبسح هللا باذع

 مم دخ اذ )هنم مهم لايخلا

 تويبلاءانبنم ( نوبسكي

 لاومالا ءانتقاو ةقيثولا

 تاومتاانةلامو)ةسيفنلا

 (قح/بالاامهنيبامو ضرالاو
 قطبا استلم اقلخالا

 تسل 0 اكعو الطابال

 ل سس رادو لا ء ىنعي و 00 26م 82 كل ءازلامو.قاصنالاولدعلا ١ تايتلا نع ىنعي 6: اهنع اوناكف له تايآلا هذه. مهنلا لش دتال.لاصل تناكذا 1

 1 نوي لاب ىلا م نم نوت اوناكو وف اهبلا نيتفتسريغا نيك رات دي © نيش

 : مهندس جاو 0 لدكفلا 2 نأ خان 5 نوح ىوعبإ *« نينمآ |[

 ختاو قيرطدا ) نيم

 دقتلو ( اءاع نورع

 (: ريحا بامحأ بذك |
 اطاص(نياسرملا) طاص موق ْ لاق هنع هللاىضر ةريرعىبأنع ( ق ) ةثيبلا

 هانبآ و )نيل سرملاةلجو أ
 6 8 و) 1 اي 1 ىئذااول !اناواح ق د ريسلا عرسأو "11 2 نيك ب انوتكن كابل كعص نأ

 ةقالا( نانا ) هانطعأ |
 ) م م( 0 ١ ىنعي قدلانالا امي: دامو ضرالاو توسل اكاد 3 ىلاعتو هناعس هلوق |[

 (نيضرعما,معاوناكف )اهريغو |

 نوت اوناكو)اب نيبذكم
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 : نم راج مهيلعان رطمأو) طول موق ئرقل ريخشلاو اهبلقمن ءامسلا ىلا مال يح ا_هعفر ( اهلفاسابلاءانملحف

 دععبأ رلاءز 0 لل ) نيمسومتال تاي آل كلذ قنا

 ١ ,ءاهذهناو( اهناو 1 0

 ) ميقمل ليشيل)اهراأ

 / سرد . مل س اذلا انك د كي

 كلت

 شيرقل هيبنتوهو راثآلا
 نورتي مودي

 ىفنا ) ليللابو نيوعصم
 مال ( نينمؤملل ةيآل
 ناكناو) كلذ نوعفتنملا

 سعالا ناو( ةكيالا باحمعأ
 ةكيالا باح ناك ناشااو
 ن.رئاكل(نيااظل )ةضيغااىا

 مالسلاةيلع بيعش موق هو

 مهانكلهاز (مهنمانمتلاف)
 ( امهناو ) اببعشا ودك

 ةكيالاو طواموةىرق قا
 مامأ 0

 0 اسسارملاعانلم 2(

 اهالع ًااهلف ساو اهلف- 5

 شق ( مهلع انرطماو )

 55 راسو رهن 0

 اين دلاءامس نم (ليهس نم

 " ست
 اهف (كلذفنا)ر 2
0 

 ( نيمسوتلل ) ” تادب
 نب ركفتلل لاق ا

 لاقبو نيرظاذل لاشو
 3 لا. هذولا 8

 تاو( اعادزت رانا

 مامشعف#

 ا 2 كلا 0

 الأ لقو ةكيالاو مودس ىقعل 6 اههناو 0 كالهالاب »ُ .ينمانمقتناو 3 ةفئاكتملا |

 انأرقمثدتلا روش رظني هنافن مؤااذسا رفاوشالاقإ !سوديلعدتلا لص هللا لوس رنا ىر رد ادعس

: 0 0 

 هاماع نورع نيذلاو فخملو ا

 ١ ١ نيقدصملا نمي نينم مللي القمم لزنأامو ل ا 1 م نر ىدل ذلاىنسي## كلذ ا

 00 الوز رعدتلا ثعبف نب رفك اموقاوناكو لقا مرت دما ناكو فتلمر 2 ا أ

 | ا “”ىقلانطاب نوف رعي 0 لوم م م ”كنيلم 0 ليس رح ةةرأل] رم

 مهارق ىلاهوأ ةنيدملا ىلاع © '"ايلاعأ انلوعت 17 سمشلا, قوش تو و 1

 . نيطنم 6 لي“ نم ةراح مهيلع ان رطماو #8 مهب ة ةيلقتق ت راجصملا# 2

 اناوسو ةعقلا هدكهل ناس دب سم مدهش دقو لعد انم بات 0 اع نطو

 . مهرظن ف نوتبثت, نيذلانيسرفتملا نير كفتملا 6 نيمسوتلل تايآل كلذىف نا ف دوه
 0 ليبسل #ىرقلاوأ ةئيدملا ناو * انو و وو هنع»إ ؟"ىغلا ةقيقح اوفرعي ىتح

 السرو هللاب # نينمؤأ نال ةيآل كلذىف نا ب اهران

 آونك مالسلا هيلع بيعش موق مه © نيماظا ةكيالا باحسا ناك

 '” مشا ةكيالاو ةلظلاب :اوكلهاذ هويذكف

 2 أ نوريو سانلا كا ا ٍإ

 ناو

 لا هتلادشفف" ةطضرشلا نونكشملا

 امل » رخًالازع انه اهدا 5 > ناكف امهلا لا انوعبم ناك هناف نيدمو

 نا 8 دوهةروس ىف هريسفت مدقن## ليوم نه : راج ميلعانر ها واهلفاسابسااءانلعحف

 داق لاقو نير ظانل سابعنب لق #نيمسوتملا ت اب ال # باذعلا نم مس لزن ىذلا ىنعي# كلذ
 بأ نعىورام ليوأتا ذهدضميو#نيسر ,غتمال رهاوع علاقونءر 5كفتملل لت اقم لاقو نير ربتملل

 0 ارسسكلاب ةسارفلا بي مغثيدح لاقوىذمزتلا ادحرخأ نيمسوتملل ت ب اي آلكلذؤنا
 | هعقوءاموهو ثيدحلا رهاظهيلعلدام امهدح أن يعون ىلع ىهوريذانالفف تسرف كلوق

 أ رظنلاو سدخلاةباصاو تاماركلا نم عونب سانلالا وح أ كلذ نولعف هايل وأ بولقىف هللا
 ََ كلل فرعتقالخالاو قللاو براهتلا ل /ثالدب لص حبايب ىاثلا عوالا دل ا ازاغلاو

/ 

 1ك | نيعسوتملاةقنقح جاحزلا لاقةثدح ودع دق فرلاصت ةسارفلا !ءىف سانالواضيأ سانلا لاوحأ
| 
1 
 أ

 ' ةعم ىف رظانلا مسوتملاف هتمذاع وهتف هصو ”يفلادعم | وفرع ىح م راظأ ف نيت 00

 | ىر 0 او ال وتنوع ىأاذك ن 53

 أ الو قل سيلوعم ق هير رطب دمها لاق ختاو قدير رطل نعي مم

 أ | رثدمل تبان 0 0 ,ةلاءدجب هللا لزتأام 2

 ادخان

 ىاد

 ا ا هرثأ نوربوكلذ نودهاشي ماس | زا

«+ 
 ا | ا ناكىعي ا 00 ءاع هللا ا ىلعهللال 2 اع

 أ أ ةاناكلذ و تادغلاب دي 7 4 مهنهانمقتلاو ىلاعت هلوقوهف هللا كله ف ه وبذكفال 0

 | ١ هللاثعبف كالهلا نم م اويرقو مهسافناب د تح أنأ ةيسرحا طاس 59

 /ٍ مع هللاثعبف حورلا نوبات اوععجاوارملا اًوجحأاف 0 ةياعم كانو دراوعس

 || دامأب# ةكبالا بادحأ ا 0 0
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 بو-ةعامهيف ءانلايو ٍناوهلاوهو ىزحلا نم ىنبنم لالذاب نوادي الو ىأ ( نوزخالو هللا وقناو ١) ا 5

 مد اسلاديلع . ناكودحأ لكل نوذرعش اوناك مهناف مهذع عفدن وأ ان مهذم 0 ع /) نيملاعلان 32 ا موأ اوأ ١

 ةفايضنعو أن يح رم روك طول !ا 0 من اولاقو هودعوافهل ضرعتملا نيبو مهنيب زحل اور 1 ني ىهنلاب مو

 ار ” اح رافكلا نم'تانمؤملا ؟ 0 ا ناكو يأ هال١ 6-1 0 (ىنان ءالؤء لاق ) ءاآإ

 متتكنا ) مهلاوضرءتنالو
 نوديرت رم (نيلعاف

 ل اوف ةوهشلا ءاضق

 ةكئالملاتلاقفمرحا منؤد

 َْك 0 0 طولل

00022222222222 

 بوكرىف © هللا اوقتاو وه هبلا ”يساد_ةف هفيض ىلا ”يسانم ناف ىنيض ةصضفبا

 الووأ ناوسهلا وهو ىزانان م 2 قولذال و # زوزذكالو ة_شحافلا ْ

 مهنه ري نا نع 46 نيملاعلا ن ء يح موأ اولاق# هام اوهو ةيأز زمان م مهيف ىواسخ 1

 رده هنع معن طوا ناكو دحا لكل نوط رم اوناك مهناف مهسااو اند انني خو اددا]

 لكى ناف موقلاءاسن ىعي ©« ىنانيءالؤه لاق» مهلازتاو سانلا ةفايض ع نع وأ ةعسو ْ

 كوقاامؤأر ُّط ولاءاضق# نيلعاف كنا ير كك هساةلزيعةما

 مالحااو ةالصلا هيلع ىنل اوه مسقلا اذهىف بطاف ااو بطاخماةايحب ممسق د 0

 | رمءلاىفةغا وهو ىعسفت كرمعل ريدقتلاو كلذ هلةكئالملا تلاق مالسلا هيلع طول ليقو

 3 مهتر كس ْ ) مهنا 0 ملا رع رودلا ريثك هنال هيف فخالا داتا مدقلا هل صتخل أ ا

 ىذلا باوصلاو مهطخ نيب مهزيعو مهاوقع تارا ىلا مهنلغ ةدشوأ تاوع نإ

 ةلطاوشيرقل ريوصلا لشو كوت نودع ةنكف نزرع 0 نوهم#ا لف مهيلاهن راش
 ا - -. 2 1 - 1 .٠

 ١ 6 نيقر شمول مال اديلع ليربج ةححص ليقو ةكلهمةلئاه ىنميك ةحعصلا ,هتذخافؤله ضارتعا |

 ناك مر كس ىفل معا

 مااا 1
 ىذلا أطاخا نيب ,هزيكو
 باوصلا نيبو هلع مه

 كرت نم سلع هءريشت ىذلا

 (نوهمعي) تانبلا ىلا نينبلا |

 نوابقت فيكف نوري: ظ
 كزوهصن ىلا نوصيو كلوق كاسه

 هللالوسرل باطخلا وأ ] ىن#ي# هللا اوقتاو #© هببسب راعلا همزليام ءمأنم رهظأازا هعضفي هصخف لاق ]

 ا نيذلا طواموقىنمي © اولاق # نول الو ىنءي# نوزذالو وب ره م أ ىف هللا اوفاخ ||
 | نيللعلا نمادحأ فيضتنأن ع كهنن ملوأ ىنمي « نيملاعلانع:كهننملوأ © هنلا اًواح |

 ١ ليقوةشحافلا مهنه بكرثنأ ديرتاناذ كتيبىلا ءابرغاا لخدتنا كهننملوأ ءانممليقو أ
 | ىنمي © لاق 92 ةشحافلاب ءاندصقاذا نيملاعلا نم دحأ ىف انملكت نأ كانيندق انسل ًاءانعم
 ونأف ماسالا ن رهايا كحوزأ « ىتانءالؤه » هفايضأ اودصقن.ذلا هموقل طوالاق

 1م ا 2 هتمالا دار ىنلان رال هموقءاسن تانلابدار 1 لقو مارحلا اوعدو لالخلا ا

 ىلع فاحلا رود هياكل | ننالاق !سودهيلع هللا ىلص ىنالديف باطخلا #« كرمعل و هب كمآ امىندي * نيلعاف
 ريخلا اوفدحاذلو مهتسلا 0 !سوبيلع هللا يصدم نمهيلع مركأاسفن هللا قلخام لاقودئاي كنايحو هانعم سابع

 ىع كارم تف 4| يعل

 وهو سو هيلع 0

 ةايح 0 هناي

 ريعلاو 2 اميظعت 0

 210 دحاو رمعلاو

 مسقلا اوصخ مناالا

 فخ الل اراثلا حوتفملاب ؟

 0 ا نامل نيدراع ةدامسا وهودحاو رمعلاو رمعلاو هنايحالا د ةامح مقأامو

 0 (ةوعصلا سدخ اف) ْ ا ١
 000 بالا ةنر نعل لدار "هن ىلا لاو هاك هدد قاض وة
 فودحم ريذلاو ءادتالاب كرم 0 نؤو/لاق هنايحّةدم هءاقو حورلاو تدل

 مال دع لي ريد ملا د1 كيو : 1 1 1 1 ١
: 

 ْدَأ مهن هلال 18 :| فنى فاءا عل
 نالخاد ) 3 هم ( نعل 4 مهر كس قل مهنا 00 هيلع ةلاالد مالكلا3 نالربكلا فدحت 0 كرم ىدلاو ٠

 5 ١ ا” : ةداتقلاكو نيريمعم نوددرتب ىنعي 4 نوهمعي مومافع ىف ليقو مءاذاضو مههت ريح ىف
 7 1 01 ل 1 5 2

 نس 1 37 6 هلا تادعلا ءادتبأن : راكف سد تءاّضأ ليح ىنعإ 4 نبق رشم ها 3 نويبعلي
 00 2 2 ل كدت و م - , ا 0 تو هوارماو هماع مصلا تق الر ءدلا

 طولموق 0 ا 8 اع هللا 18 0 رمغإ 0 00 (نبا ءاف مذ 0 ا ٠

 سهشلا عواط دن :ء( نبق رشم ) باذعلاب(ةدعصلا متذخأف) نو رصبمال ) نوهمعل ليو ) مر كس ىبل) 1



 و مهلعاعلطم نوكتا مهفلخ رسو ( مهر رايد | غم ءاو ) ل اان هملاص 1 ىضعام دعبوأ لئلا ركل | ىف ( ندا عم

 : ةيانك تافتلالا نع ء ىلا لاس مهلاوقري ريو باذعلا نه مههوقل ل ازاياماوريالثل ١ ) دحأ تيت 5 ا

 1 ادام كلذف هلدبال تفتلي ند - ها 1 نال بفقوتلاو 1 00 0 ) ىناوتلا َّك رو ريسلاةاصاوم

 ثدح اوضماو ( ةفثو

 1 هللا ؟سمأ ث يح (نو سؤ
 واما_كلاوهو هملاىضملاب

 كلذدهيلا انيضقو ) رصم

 ىلان اندضق.ىدع ) سال |

 هناك انمحوأ قعد نادحسيمإل

 ايضقتم هيلا انحوأو ىلق
”*- 

 [حاالإ تالذوس فرو |[

 ءالؤه رمادزأ ) ارا

 هريسفنو هماربا ىف و( عوطقم
 301 5 رباذوسمالل يشن

3 
 دح 0 قبال ىتح

 مهاوخد تقو( نيهعصم)
 ءال وه نم لاح وهو عملا ىف

 مودس( ةنيدملالهأءاجو )
 هللا اهضاقن برض ىتلا

 (نورشتس ) رولا يف

 توك ىف مهنماعم مطةكثالملاب

 نا) طول( لاق )ةشحافلا

 (نوحضفتالف ىنيض ءالؤه
 1س نمنال دك

-- 537 5 
 شما( مهرايدأ عبتاو 9

 ل
 0 ) فادتتال

 ثيح.) اوريس ( اوضماو
 انيضقو و)رمصو حم (نوسحؤت

 رانش( صالا فلذا
 لاَشو روص | نامنالا
 ا
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 6 لاش ) (ةنيدملالهأءاجو) حابصلا دنع (نيوهصم) لصاتسم(عوطقم) طواموق(ءالؤه)راغ ( ربادنا ) هانربخا
 ريف (نوهضفتالذ) ىفايضاىأ (قيضءال ؤهنا) طول مهل (لاق) ثيبحلا هلمجب(نورششبتسي) طول رادمملا

 0 رخآ ىف لمقو لمللا ع نم ةغاطف لمالا نه عطقبإ» 2 2 0 ا

 6# نوعضتتالف نوح فتالف قبض ءالؤه نا لاق 00 اممط طول فابضاب * نورسثيتسي

 ل ا نم ةعطقلا 0 7 0 ىف ا لدللا نم 2

 : رهظ طول ىلء اول زنا ةكتالملا ناكلذو رورسلاو حرفلا راهظا راشدتسالاو طول كفا

 ةياهنو نسحلا ةياغىف ادم انابش اوناكو كلب ممتربخأ هنأ مان اليقو ةنيدملافمهسمأ |

 0 لق ب كل ويخاف ىرطناو بابلا مف

 ١ 0 | كت تنتيالوؤل ملاح 1 ا عرشتو دود مهرناىل اع٠ نكو# مه هرايداعماو 0

 ٍ ل نا فرعنا وأ ياس سيفو واهل 2 : الام لوهلان ,هىر ريق ءاروامرظ اهدحا

 | ةرحاهملا ىلع مهسوفن : ]وطول تاغلالا نءاوهن لبغو باذعلا ةسيق ضد ماعتالاو

  ىدمف رص٠وأ ماشلاوهو هيلا ىضملابهللا 1 عا ثيح ملا # نوم وؤ:ثدحاوضماو#

 . ىأ بلا انيضقو 8 عاستالا ىلع فوذحملا هريهض ىلانوسعؤتو ثيح ىلااوضماو

 رادزا 2 ءريسفلا مهبم * سحاالا كلذ © ىلا ىدع كلذلو ا.ضقم هيلا انحوإ

 | هلميظمو الل ميخفت كلذفو هنم لدبلا ىلع بصنلا هلو © عوطقم ءالؤد
 ١ اذحا ىهنم قرسال ىتحم ءرخآن اعاد 201 ىئمملاو قايشفلاا لع ردكلا ىرقوت

 0 وطقم ىف ريعشلا نم وأ ءال وه نم لاحوهو عصلا ىف نيلخاو # نيوعصم وه
 أ موددس# ةمدملا لها ءاحو 0 ءالؤه قراده ىعم ّق ءالؤه راد ناد 2 ىلع

| 

 ريسلاى هر للعم كلذ عاب ريق 00 نر هل م 0 2 ىف

 ”ىش ىلع ج رعئتالو كناشل ضمها لوقناك هفلخاع مامعهالاو هءاروىلا تافتلالا كرو

 ١ باذدلاهلاتيق مهنمدحأ فلختنالثلو طول لآ ٠ ره ون نا ةمالعتافتلالا كر : له> ليقو

 | ىلاليقو ندرالا للقو ماشلاىلا ىنعي ٠ سابع نبا لاق # نورمعؤت ثيحاوضماو ©

 | لعاهاها لعام ةنيعمةيرق ىلااوريسإ نأ مهسعأ ليربج ناكلذو ليربج كسمأي ثيح
 | هيانيكح ىذلا سمالا كلذ طوالا 76 1 وىنمي #4 مالا كلذ هيلاانيضقو 98 طولموق
 || ربادنا  هلوشءاضق ىذلارمالا كلذرسف ىلاعتو هناعس هنامثدنم انغرفو هموق ىلع

 ْ ععصلا تقو باذعلاب مهرخآ نع نولصأتسي موقلاءال وه نا ىنمي # نيوهصم عوطقم ءالؤه
 ادا 0 هناشلاوظعتو هلاممضفت امان هرسفو ال وأ هيلع هاضق ىذلاسءالا معأاعا و

 اضعب مهضعب رشبب ىنعي © نورشبتسي ف طولموقةنبدم ىهو مودس ةنيدم ىنعي # ةنيدملا

 ||| هموقا طول لاق ىنعي «لاقإ# ةشحافلا بوكرىف ,هنماعمط هرادملاطول موقءاجف لاخلا

 1 مهيف قع نوهدشن الو 1 هقفض مارك 91 لحر لا ىلع قدحو * قيص ءال وهنا 3



 لائمالسلا هيلع مهاربا ناك افنأتسم امالكذ ناك لصتا اذاو نوم طوللآ ن - كا لاصتالاىف نك

 ءاتثتسالان م ءانثتساب سيلو مهوهتلىف رورتملا ريعشلا نم ىنتسم ( هلأرماالا ) مهوهتملانا اولاقف .طوازآ لاحاذ
 اهكحلا فاتخادق انهو هنأ مالا طوالآالا مهانكلهأ لوق. نايديفركملا دحتا ايف نوكي اماءانثتسالا ن هرم ءانثتسالا

 2 زج فيفضلاب موممل 0 ا 5 مهومع قا الا وليهر رع ؟ وأ 8 ب قاعتم طولا لآالا ْن

 او لبق انام نوعا ال ! ( نيربالا نمل اهنا) -4 ه8 ره ركبوبأ فيفغتابو( انردق )لع

 اه اللا نكت ادد هوت
 0 ا « هتأرساألا ل اوت 0 55 نكلربخ ىرع راح طوال

 هما عمم هنالزا مت بجو | نيمكحلا فالتخال مهريمض نمالا نوكيال ل 0 ىلعو مهريعض نموأ .طوللآ نم ءانثتسا

 اهنا انردق قف اففذع ,هومتمل ىلاسكلاوةز را د اضارعإ مهووتملانا لعجم نا الا م للا ١
 0 0 0 ْ 2 دق مانع كركر رقو مهعم كلهتل ةرفكلاعم نيقايلا نيران |

 | زوو معلا ىنءم هنمك“ بولقلا لامفا صاوخ نم قيلعتلاو قلعاعاو ففحلاب لْغلا ١

 ىلا ريدقتلا لمف ةكالملا | ىلع ”ىثلالءج هلصاو لوق ءاضقتلا ىندع ريدقتلا نال انلق ىرحم ىرحاانردق نوكينآ |

 هتلاردق اولوقملو مهسفنأ ْ هن صاصتخالاو برقلا ن*مهلاملىل !اعت هللا 0 ابا مهدانساو هريع راد ١ ١

 ةصاخ لوقب اك مرقل || ةفاخع مكتعرفنتو ىسفن رع ه# نوركتمموق مكنالاق نول_سرملا طوالآ ءاحالف ا

 ساآلاو اذكب انسمأ كلما [| هلجال انركتناع كانتحامىأ 4« نورتع هيفاوناكاع كانئِحلباولاق ل 0
 طوالآ ءاح الث) كإملاوه |

 موق مكنا لاق نوقف رسأف ب , كان ريخا اع ق 03 نوةكاسلانأ 3 مهب اذعن م نيقيلاب #« ق هال كاني 1 #2

 "1 1 | ىنمعامهو ىرسلانم ةزممكلا لصوبنإي زام كا ل م بهذاذ *« كلهاب

 رفسلاىز ميل سيلا
 رضخلا لها ل متاالو

 لقي قوقرطت نأ فاناف |١

 اوناك اع كانّئح لي اولاق)

 لات اها (نورتع هنق

 كانئح لب هلجال ان ركع

 ةنكلو ارق الو تورت 1

 ةنفحأا تلع دقاو هلوةك

 هنق نورتي ةيمهتدعوتا ىلا كاضعلا وهو كودعن ل كل ىشيو كرس كانتجب ؟

 ردقلا ةكئالملا دعسأ اعاو انيضق عا  انردق » طول ةأىعاىنعي « هنآ ٠

 لود هاو هيف مر قو هللاب مه-صاصت ال ل-حوْع هلل كلذ ناك ناو مسن انا

 # نيراغلا نملاهنا 8 كلملاسماب هولعفدقناكناواس لبق را ١#

 ةأرسعا ءانثتساو قن .تايثآلا نمو تامثا' قتلا نم, ءاثتسالاو تاذعلا ف قالا ٠

 ةكمئالملا نا كلذو # نولسرملا طوللآ ءاحاطف  نيكلاهلاب اهقي 0 َّط 0 ا

 اكلف.هموقو طوليا اوراس هب اولسرأاع:هوفرعو داؤلاب ميهاربا اورسعبامل مالسلا مهيلع |
 هيلع اولخد مهنالطول ةلاقملاهذه لاقاتاو * نوركتم موق مكتالاق 9 طو!ىلعاولخد | ا

 ظ
1 
1 

 نم كيفشتوك رو رسهيفاع

 لاقبيسلا أذهلف ا م اع محن أ نا 6 وحولا ناسح نادم ناش ىزف مه و

 ف و مكن ةعأ ال ىنعي نوركتم موق ةمكتاداوةف ةفرعملادض# :ركتل|نالقو ,ةلاقلا هذه
 كاان 201 الملا ىندي#كاو !اق لو كلذ دنمف ىلع من ها ومتنأما وقالاىأ نم

 ىنعي ا« قحاب كاني او هيف نوكشي اوناكئىذلا 00 كانكح ىنعي «# نورتءهبف اوناكاع |

 كاد رسافو» ميك ذاغإن 'هدب كان ريخأ يف ىف ع *# نوقداصلاناوول# د هن قكشالىذلا نيقبلاب |

1 

 ىذلا ب اذءااوهوكثادعأ |

 هاوزنب مهدعوت ا 1

 و ىأ هيف نورتيف

 (قحابكانينأو) كن و ذكيو

 اناو ) مهاد -عنع نيقيلاب

 كاهاي رساؤ ( م هل وزني رامتألاو رتاج 0 كل 8 ل و ,اق )

 طواىلا ( طوال آءاحالف ) كالهلانن نيفلحمملا نيقايلا ع نأ (:نيوتاغلا ا ماع ( انردق ) ةقفانملا ةلعاو مسالا

 موت نانو لجو ,ةركمالس فرع ملو مكقرن ملاذه اندلب ىف ( نوركتم موق مكتا كالا (نولسرلا

 ةلائتح ىأ ( قالاب انين أو ) باذملا نمنوكش , ( نورتي هيفاوناكاع كانئجلب اولاق ) هناوعاو ليربج ىنعي نوركتم
 كاما ا أبا دأن(كلهأب رسأف) ميلع لزان باذعاانا انتلاقعىف (نوقداصلاناو) باذءلاربث



 ىلعو ىرصب نونلارسكبو (طنقنهو) مهاربا (لاق) كلذنمنيسي آلا نم (نيطناقلانمنكتالف) هيف سبلال ىذلا
 انورفاكلا موقلاالا هللا ورنه سآسال هنادوقكن ورفاكلاالاوأب اوصل قيرط نوئطخا الا (نوا ولاضلاالا هيردجر

 0 0 ىلا 0 ؟ًاغاف ض كطخا ناك راها رخأ ىلا ست ققهلاداعيتسا ع نكلودت دجناو نز هاطونق كاذ 8ك

 كمه وما اا 3 0 لآالا) هل هدم --١ طول موق ل 1 ا( رشععبازلاءزجلا 1 مود 1! اناك أ
 ى” _/

 00 0 001 طيوأةقر رسال ىذلا نيقيلابوأ ةلاال نوكياع 0

 نا لعر رداق لاك رد 0 نيس لا نم *# ن ريطنا قلاع الو م هسحاو

 نال مطوتم ءانرسسالاو
 أ

 مارح الا, نوفوصومموقلا

 ”تاواص هربا لاجمتسا ناكورقاع زوجعوناذ معشنم فيكم نبوبا ريغنم ارسشب قلخت | 0 ا لاو
 راسل الا در تك رم طنش نمولاق 8 كلذلو ةردق |! نود داعلارابتعايدماعمتلا | 0 نوكيف لصتموأ
 ال لاتاك هلرددو هلل لع لاكو هللاذج-ر ةعس نوثرعيالف هف رعلا قلرط زوكطخلا | ا 2 ري مضل ا نم

 طا ,ةوهرسكلاب طنش ىئاكلاوورم وبا ارقو نورثاكلا لوقلاالا هللاحورنم اوهرحادق موق ىلا ليق
 سرا ىذلا كا اذفىأ هك ن دواسر م ااهيأ م طخ افلاق فلاب طق 01 طول لآالا مهلك

 فالتخاب فاتح ىنءملاو

 الا نذل ”نءانعتللا
 1 ءاوناك مهتال ةراثيلا سيل دوصقملا لاك نا لع هلءاو ةراشبلا ىو هل>ال

 [ىهيلع مب سو ايركز ةراسثبىف دحاولاب ىنتكا كلذلو ددعلاىلا جاتحتال ةراشبلاو | " ها 1

 0 لا ول دولا ةلازال لام اف ءاشتق ءورشب متالوأ قالا |( عت تتوعد دل“

 ةاتثتساناكنا © طوللآالا 8 طواموقىنعي «# نيهرحم موقىلا انلس راانأ اولاق ولف اهب
 101 رىصلا ٠ نم :ءاندتشا ن ناكناو مار ,حالاب درقم موقلا ذا اهطقنم 0 اا

 راانا ىنعملاناكو هبنيتمؤملا طول لآ و نيمرملل نيلعاش لاسرالاو موقلاو الصتم

 الا فهلوق هيلعلدبو طوالآ ىجنو نيمرا كلهنل هندطول لآالا مهلكم رجا موقرلا

2 
 لا | دج ع . 11 م

 قى كل را 22

 موقلا ىلا“ اولكشرا ١

 اواسرب ملوةصاخ نيمرما

 الببمأا طول لآ لا
 .٠ ع . موقلأىلا مهلاسرا ىنعمو

 هتمو ءانثتسالا لصتا اذا فانئتسا وهو موقلا ه,بذعي اممىأ # نيءجا هوجتم
 مهسلا لاسر راك نيمر أ

 ل هلك ل نوه ن 0 لو قع 3 نيطناقلا نه نكت داو 00 "- مم| وهو هترذ

 ىنع٠ىف هنا ىف ىىرملا ىلا

 هناك كذ

 نيمرحاموقانكلهأانا لبق

 رءانيخحأ طول لآ نكلو

 رم طنش ن مو #8 ميهاربا ىنعي © لاق وه رينا نم ١ سإيالا يهل اطر كلااو ايلس| نما

 هاربا نا ىلع للدسفو نودكملاالاديرت رةجحر نم سايق 0 2 نولاضااالا هير

 ءةلملا تلح ظف ربكلا ىلع دلولا لوصح دء.دسا 0 ونيطت اعلان نكي ل مم مدا الادب اع

 - 0 .٠

 نال نيلاضلا نم ىلاعت هللاذج رند طناقلا نا ريخاو هسفن نع كلذ قلق اطونق هن نا ا

 كللانوك ل-ه< نم دنعالا لص الو هللاركم نم نمالاك ريك هللاةج ا طونقلا

 0 تامولعملا 0 املاع ىناعتو ةناوعت هب 5 را لي -3 3 رام ىل رداق ىلاعت

 وركن أ شاف ىف جعل 0 طخ اة 0 معهارب ا ىلا لاق ا تدس 0 ض

 اف وعر شبام ىوسدهب منج قىذلاسعالاام ىنءملاو و# ن ءولسرملا ا 2 أخ هيف مدح ىذلا مالا

 كالهل ىنمي © نيم 5 انا و: دك ةكمالملا ىنعي # او 144 دلولانم هن |

 -أ مهوجتلانا 8 هنيد لها نم ةعانأو هعارشأ ىتعإ 6# لو 5 لآالا ف نيم د

 ثذاهالاو ا 31

 نواخاد موف لصتملا ىفامأو

 نأ ىلإ لاسرالا مكحىف

 ا 0 !!اناسرأ ةكئاللا
 ءالؤها ومو ءالؤه وكلا

 ىرخ هانةسالا مطشاااذاو

 ىر# (نيءجأ هوجملانا)

 هتأرعاالا ) هتمعنيوأهللاب نورفاكلا ( نولاضلاالاهن رج ر نمل مثيب ( طنش ن 52 (لاق) داو'انم نيالا

ولك نما أ )منجا اذ اعو مك اغاف ) مكيطخاف ) هناوعاوليدب ريس ميهاربا ) لاك (
 0 ىلإ انلسرأن | اولاق ن

 لا هتأماواثي دوا دوعازديتا ( طوال ١ الا) طوا موق نوني ثيبللا ىهلمعب مهسفنأىلعكالهلا اوه رتجا نيكرسشم

 لّيعج ٌأ) كالهلا نم ء( مهوجتملانا (



 نيمرا نم هماقتناوهللا طخ أ امنوربتعي 5: ريد طول موش باذما| نم ا |وزخمما كتمأ ربخأو ىدابع'ىن لع( مّن 1

 اكلمرع 5 دحأ عممالس بل اهيلع ليريح وهو لد :ايضأا أ ( مهاربا ىف ءط نع ء) م لالا تاذدءلاوه هءاذع نا ةدئع | ةقها 4

 مها رباىأ( لاق) امالسانمل- :ةأامالس كيلعإس ىأ ًا(امالس اولاقف ةيلاراخ دق فا ردصم هنالاعج كا ءيرطا

 ريعبو نذار راع مهاوخداوأ 0 رع 15 روس م لك 0 م مدا رح كم نوفئاخ(نوا 5 فانا

 ( لجوتال اولق ) تقو ْ]
 ( ]20 فحل
 للعلا ىتعم ىف فانثتسا

 كيا 1 لدحولا ولانع يل

 ارا ذاب رس قع ىانع ١ ىىل !ء 6 ميهاربا فيضع م مهلج و 3

 3 نولحو مكتمانالاق # امالس !!-وأ [نداسكتلع سن ىأ هي امالس اولاقف هي :

 ' لحولاو لكلا : 0 مهنالوأ تقوريغي و نذاريغإ 00 ينال كلذو نون 5

 لحوت 5ع ا ردم نه لجو الو 0 نال“ ىرتو 7 لحوال اولد * له هركتام م هلا با رطْضا

 ةزج نونلاتفو فرفذعلابو 00 قدها فانيسا 0 كرستين انا 2 هلح واىنعع 955 لحاوتالو هلحوا ْ

 قحسا وه ( ميلع مالغب ) قماوه 6 مالغب رد ءدكرسشبب ةزج أر قو «دنم فاخال ريشنلا نافل خ ولا نع ءىهنا

 اها رشي دوهترود قداوقت | ىذا لذ قوعرش ألو قه غاباذا 3 ميلع ف قاب اهان رسشنف هلوقا مالسلا هن

 ىنوعرمشبأ أ لاق ) قحاب ةلاغا هذه ل قادوعب ند اال ربكلا سم هعم هلدإ وب نانم بحت ركل
 ىأ ( ربكلا ىوسم ن 1 ىلع ىنورعشيب "قاف أ ىورشب ةبوما ىأف ةىأ 4 نورسشب مب 0 هلو# كيذكو

 ركل سه عا ةيوعرشاا | دش نونا رك يثك ن1 أرقو» رب راش هدام ا ةراشيلاناف

 دولا نا الدلو ناب .إ قدح لع ةققع كر عفانأ رق ةو هةياقولانونىف عملا نوت ماغدا ىلع نآ رقلا كت

 عم ةداع 0 ه# قلاب كان مشب اولاق قهعاملا ىلعديإَ ولانونءاقإب ةلالدونياثملا عاقجال ال الاقثتسا عما نوت

 ىه (نورسشبت مف) ربكلا 6
 ىنعماهلخد ةيماهفتسالاام

 ىأبف لبق هنأك نمععتلا
 0 تففيضلا لص أو ىرقلا ىف فراعتمةفايضلا تراصو كر ال وزن كيلا لام نم فيض وديلاتله

 ىلع ف وطعم اذه هي مها نيل ]فقم ع نع مهب و 9 ىلامتو هنا دلو ق «اح رودرا ءازتلا

 ا اذا اذه يلا تفس لاق 1! كضلالصأَو مهاربا تفيض نع ىداي ءد#اير ريح ًاوىأهلقام

 1 ب دبل ١ !نونلا فايضأ لاقيف عمي دقو مهمالك ةماعف عمم لاو دحاؤلا هيف ىوتسا كلذلو ر
 مكداف توزشب لمالا و | اورشبل ىلامتوهناعس هللا مهلس رأ نيذلا ةكئالملا مه مهاربا فيضونافيضو ف هش

 25 ل عملا نون | ىلع فاضالا لخدذا ىنمي # هيلع اولخدذا 8 طول موق اوكلبمو دلولاب مهاربا
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 كن زءبف مهل ناي هيزال ا امءهلوق وخحنو ىصاعملا )3 اننيزأل 0ك 0

 ىلا ا قى 41 ذل يايا كلناوغا مقا ماو و #ب ضر ,الا ىف مهل نيز ا 57

 ليقو ف الخ ىلا هت هللا لاعفاب م داقعلاق وضرالا ىلا دل>! هلوةكرور ,غاراد ىه |
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 مد ل نوم لاي ابا ما لا اا لأ ةيسنلاب ءاوعالا اواو ةسبسالا| 0

 هيعدد داي زل بيسوهو هه ىلا عت هللا لا يما نعاورذتءاؤةنملا قيرط نعل وأ

 رفكلا ىلع نونوع م 2 هع نمو دنم معى | اه هللا ناب مدآ ار ل 1

 كاد سس قاقعسال هفااخ ٠ نإ انكار علا هلاهمأ ّى تاو. ل هع ملول همار اننا نوريصيو |

 ليدج امملج لاو ا وع لو بايلالاىوذ ىلع ىف وال كلذ فاهضوباوثلا |
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 هر مءدنال نيصاخنا سدلبا 0 ملا | اعاو كذاك دعو كاد .ح و47 .ةطصاو هتصلخا | ا

 5 ا هللاصااخ ل صر الد لا اعرق و هزم نوباشالو م ةلمعتال هتسوسوو ا
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 د نَف رالاىف ءدالوال
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 ( نيصلخملا ءبهنم كدابع

 موىرصب ماللارسكبو
 نصلح ىثتسا امو

 لمعيال ءانيكا نا لعدنال

 لاق )هنم هن واشالو مهيف
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 | تن هيدا َ 5 معه الكق

 باوخلا ن 001 وخل بوحلاب جرب طماع ا رطي نم ناز ذها ركلاو ا 20/7/ 1

 دما ىهتنم هناذ ه# نيدلا موب ىلا قهداعبالاو درطلا اذهيةنعللا كيلعناو لف هترش نع ْ 00 ها

 | نا مهني نذؤم نذاف هلوقوف امو ءازجلا نامز هنمو فيلكتلا مايابساني هناف نعللا | ىلا نظرالاو تاو
 ١ ةباغ دعبا هنال هن نءالادح اعا لشو 1 ىئش أ ىنعع 0 هللاذنعل أ بدعت ناريع 1 0
 | اذاف

 © قر ظناذفب رلاق# لئازلاك ري راصبق ةعف نءللا ىشإ ع هقبدعي كحد سمانا ام رضن ا تب دع مولا اذ ءاحا

 ا 6 نوثعب موب ىلا# م امن جار حاف ةيلع لد فودعع ةقلعم 0 ١ .جعاو برداق) ةعم ' نعللا ىدشراع

 ىلا هباحاف ثعبلا تقو دعب تو. ءالذا تاوااقم ات و اوعالا حس دحين نا 5 لل موب ىلا) تر خا: (ىنرظناف ك0

 ٍْ كلحا هيف 0 مو ولغملا تقؤلا مونىلا نيرظاملا نم كنافلاق #9« ىل راثاا نود لوألا أ ن.رظنملا نمكناف لاق نوثعم

 دارملان وكي "ب نازوحو روهادتعىلوالا ةخفئا|اودو مهلك سانلا ضار ,هناوأ هتلادنع ! (مولعملا تقولا مون ىلا

 ”وا هنع ريعف تارايتعالا فالتخال تارايعلا فالتخاو ةمايقلا موب ةثالثلا مايالاب

 ' سأيااو فيلكتلا عاطقناب علا لص هنذا ثعبلا موس ايناثأو هتف سعال اولا موي

 اعل توعالنا كلذنم مم مزايالو نيءالكلاىف هعوقوا مولعملاب اثلاثو ليل_ضتلا نع ؟ نيب فاو> نكلودحاو
 ا
 ا

 ةط_-اوب نكت مل ناو ةبطاخما هدهو هفيءاضت ىف قئالخلا ثءببو مويلا لوا توعا | مالكلاب اكولس تارايعلا 21 نا ةلئاخللا ده هفيعا الخلا .ثفشو مولا لوا 7 |
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 نوسس موتو دل مق
 ىتممف مولعملاتقولا موبو

 | اعا لبقو ةغاليلاةقرط ا لالذالاوهناهالا ل لد ىلع هلىل 1ك هللا باطخ ن نال سلبا تبدصتم ولع ىلع 0 م
 هباوجو ةيردصمامو مسقال ءابلا ؟ىتتوغا اعبر لإ ْ

 ىذلامويلا ىلاراظنالا لأس
 ىأ ميجر ركناذ## ءامدلا نم لقوا كلزذند هي اهنهج رخافلاق 0 ىلاعتهلاداض 58

 هنال توع ذائل نوثعم هق

 أ رع سلا نوشلب تاوعلا لغاؤأل ! ندلا موىلا ةنعللاكيلعزاو : يرط اقدح كعلم ويوعال

 || لهق ةياغلا ءابتالىلا فرح نا تاقزاف» )ا نوءاموهف 0 ١ لازع | وكلت كا
 || هيلع ىتااةنمالاىلا اباذع داد ا الب ووعد ذلا نيدلامويدنعنعالا عطقني ٍ ترولق) فطن ءاأزخا

 | ارعسم اهتاداناذع كلذدعب اهعمدادزن مث ندل ىلا طقف ةنءالاكءلعناو ىلاعتلاق هناك ا ةلز ءالا ( ا

 ْ ةماسلاموب ىنعي كك نوع مون ىلا 00 هو ف رشا لي هل عاط مما ا مسقلاباوجوةير 0
 | توعال ةمايآلا موو ةمايقلاءوبىلا لهم نادت اذنأ | توعالدنا لاو دل اعطانا 1 00 5
 00| اا رش و لأ ناظنالا لأ بيسلا اذهلف ادد أت وعالدنا كلذ تعزل دحأنلف || كتل موا با
 ( هنن جرخاف 00

 أ 0 ا لاشو ةكئالملاةروصع

 ىذلا تقولا دب 4 مولعملات ةولاموب كأن ء رظنملا نم كن اق لاق 2 هلوشن ىل 15 وهن أحس

 : ع

 وهوذ:-نوعبرأ سيلباتوه ةدهنأ 0 ىلوالاةخقتااودو قئالخلاع.ج هيف توع
 ْ إ ةدابزلاهمالا كلذ ناكلب هلاماركا لاهمالا هاياىلاعت هللاةباحا نكت ىلو نيكل نيبام

 هلعال مولا كنذنال مولعملاتقولاموس ةمايقلام وب ىعم 2 هئاقشو هئالب ىقهل

 ١ لاشوىحرو ىتماركن م

 0 / (محركاف) ضرالان * م

 || د مواسم وهفادق نويرع اتا عيج ناللقو ءاءءووف ىلاعت هللاالادحأ | سل (ةسللا كلع ناو
 | راظنالاا للا لاسصال م5 الا 37

 ىلا ر نئالا سدلب لأساملل قو 3 عال م اذناو ةكئالملاةتعلو

 ْ «نتوغأءبرد او 8 هيلاراظنالا ةلاضو تغئدلا ئلأ ذه مولعملا تقول موب ىلا

 ىو رنم دو راطم نوءله

 ْ 6 طل م كتانهاوش كالا نوعي موب
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 .' باسحلاموب (نيدلاءوىلا)

 06 ءالآ ) ترا قوشالنأ نوءلملاد اا روشان ع( نوئسمونىلا)] نا[ ظنأن) براي (بر) سلب (لاق)

 جوع اع ١براي(برلاق)ىلوالا ةدعقلل| (مولعملا تقولا موب ىلا) نيلح وما نم( ني رظنملا نم كناف)هللا((لاق) ,



 0 1 0 1 لد ءانسالا ر د لبا الا 0 ني هوَ هعطقف هك ايوأت لقحا لكلا 0 2

 0 لا 0 #1 عروس ١ 0 رعو هله 5-3 هدأ 0 0 0 0 :ةةسلانا

 انلق ةكئالملانم وه نكي |” 2-6 ١

 دا لاب ريضوال راوداملا يع

 فاشكلا ىف لاقو انوءام
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 كك نيا فو 0 اها را ىرسسف ةياويلا وتلا 2 ضو لقا |

 ءاسنلا ةزوس ف 5 ام هسفن ىلا حورلا ةفاضاو ايف ا هقلعت لمح ندبلا قاعاأ]
 0 ةكمئالملا روهسف # مش 6ع علا نا م نب دحاس ف هلاوطةساف هي هلا وعَقف : ا

 امال لك 0 لدق كو 9 | م م“ معتلاىف ةعلام 1 8 2 # نوءج ا

 ا ظل مولذا راظن هفقو ةعقد نيم اودوع# مهنا ىلع ةلالدال نيءحابو أ

 نوكي نا ىبا  هلوق هبلصتا اءطقنم لمح نا 4« سيلباالاوؤ# اديك أتال الاح ىناثلا األ
 تاو اع افانئتسا ناك الصتم لمح ناو ىبا سدلبا كلو أ «ندجاسلا عم |

 نوكيال نا ف كلو سر ه6 نوكتالأ كلام سلبا اي لاقل دمحم“ الهلاق لئاس |

 منال ىأ ل دلال ءاللا «دع دل نك ١مل لاق# مدآل *# نيدجاسلا عمو | ا
 نمهتقل> وه ىباحور كلماناو كا راعدج 6 رسشبأ دع+انا ا قامو ىنم !

 0 ارومام 0 2

 0 ةلملا مسا[ لفقد وعتاب

 00 رمادا 2|

 اد_نه الا متاراكلوتك ْ

 (نيدجاسلا عمنوكينأىبأ) |
 37 ع

 ىبأو مهعم نوكي ناعنتما

 لوق ر دق ىلع فانئتسا

 ليقف دعساله لوشلئق | : ْ 7 ١
 1 ا صضقندسا اهف رشا ى هو ران نم ىةةاحو ردات كل سحدحاوهو ب نوم اج نم لاصاص

 ساو لل
 لق 9وهةعرت ل فاىعالا : 5 روس ع تاو قيسدقو لصالاو عوتلا ر ,اتءاي مدآ

 ىأ' سلبا كلو هادتحم

 نوكتال |كلام سدلب اايلاق)
 ١ ىلاءاهللاءاشنا حورل انع كيولكسو هلوقدتع ءارسالاةروس ريسفن ىف حورلا ىلع مالعلا أ

 1 مهحأ 6 قااخ ىامهل هللا لاق ْن ذلا ةكففيإ علل باطخلا 4 نا دداس هلاوءقف 0 ا

 ةدام ع د 2 د 0 ا 0 6 0 1 10 دوج |

 نأ رحال 0 روعسف لقول لاقف 35 5 هذه نع ربما 1 ديكوتاذ :
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 ءريدقت فودخن 0 ا

0 0 

 لاق) د 0 كايف كل
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 ١ 6 ساب اورو مهنا اذهمر ,يظف لال كلذةلاز أ 6 ا مهلك ل اًماإف مهضعل دو نوكي |

 3 ا ةدحاو ةءدق و 15 رفتم تاقوأ ق اودع 4نأ وهور ا ازمحا قياده دنعملا

 ا لاقدر ردملا ع نعلوقلااذهعا احز ل يحال وةدحاو همقد دع للا ,يظ نوعجأ لذ
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 (ىود نه هنف تفناو)
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 ظ ةرشعاوناكهو ضرالا ىف
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 ) ىحو رنه هيفت دشن 3|

| 

 ]| اهفطل نمناسنالاءاسم لخدنةراح عرنم ىندي## موعسلار ان نم ةظرفاكلامهتمو نمؤملا |

 | اور د نذلانحلا تقلخو موعدا ران نم اوةلح ن زاخلا نوع 0 0 عك نم ا

 كامتلاو حورلا من هام و ل 5 فت ء اء قبلا ءارجانعةرايعزجفنلا# 0-02 أ

 الا |

 م رشع بارلاءزجلا )
 اقول 2 هرساب سف |ناك ةدحاو ةدام نم قلخ دد>او هس ل 1 سدح |تءشتنال

 0 . راننم ِ ناسنالا قل ل مك نم هك ل ابق ند ءانقلح 0 هإوقهرسش لعش هءاصتلاو ام ره

 أ  ةطيبلا مأ 6 ةامكلا قلح عنتعال 3 ماسلا ةدفانلا دب دكار ران ند » ا
2 

 ءزلا اف بلاغلا ىتلا ةفلْؤ 22 00 نع الخف ةد 0 رهاولظا قفل مل 35

 ١ كلاغلا رابتعاب راننم هلوقو ىضرالا ءزجلا اهذ بلاغلا ىتلا نم اهل لبقا اهناف ىرانلا
 0 نامو هللاةردق لاكىلع ةلالدالوه امذي ةماآلا ا بارتنه , 1

 | قلاخ ىنا ةكئالمالإلل هلوق تقو ركذاو 6 كبر لاقذاو ل ءايحالاو عمجلاداوملا | أ لوبق وهو رششحلا ناكما اهيلع فقوت ىتلا ةماثلا ةمدقملا ىلع هيت وهف نياقثلا
 2 هيث حورلا ينل ةاعو فاحت تلد هه هاوس اذا نواسم ًاجنم لاضصلص نه ل

 َ مغنلا لصاو يع ا فيواك ىف كدا 1 ىردح ىد ه ىحو رند هيف تاو و

3 2 - 2 1 
 | رشلاو امدانا[5ناو 000 لقتال ا هيلعمدل لبقن رم نمي نك

 أ 00 ونيطاشلاوبأ سدلب اون اونأ نامل ل دقو سيلباوهةداتقلاقو
 /نوتوعالو نولسم سيف نيطارشلاامأو مدآ كن وو ونرش دل ركب

 || نييمد لا ةلزنع نورشيو نولك | النو ب نم نان م نابسهولاقون سلب تائماذاآالا

 محم الاون زيطانشلا مهونوب رشي ال ونولكأيالو نودلا ودا 11ج 0 وه نمنانمو

 مهراتتساو 5 راوتل انحاوعم راكسالاف مهك ارتشال نحلانمع ون نيطابسثلانا

 مع نملاو رفاكلا درقملا ىتاعلاوهن داطمشلاو 6-2 0 مهلوةنم نيعالانع |

 ا نا .غرالوم سل |رانلا,ن وكت ىتلاةراحلا

 0 قءاوصلاو اهل ناخدال .ران موه مسلا
 ” وك

 ران

 ' ل ةدقلاو هاك ل 00 ف بالا 2

 2 * رال لاَ وهلتقتف امرار>ةوفو

 اصوبا لاقو رورخا لاللاب
 ١

 تدح | تاعخاو ءاريسلا نب

 ىعست ةعبارلا ةركلانا ةئرهلا 0 لوق للعاذهو باعخا كلذ قرخ نم نودعس

 1 نم ءْرح 7-0 مو وعدا وذه دوءسمن الاكو م مهجر م رف عل مو ووسلا ران نم ل |فو ر 0 ص

 ندا 000 عن الاقو 5 الا ةدهالتو ناحل ااه قاح ىلا موع< 1١م رح ليو.س

 || كير !اةذاوز# لحو نع هلو #رونلا نم ل ران نم جرام نم نا رقلاىف

 ١ ىد لا 0 1 ارشب قااخىلا © ةكئالمال كن رلاقذادتاب كفا 8 ةكتذامال

 ]| ©« نوتسم اج نم لاصاصنم © دلل رهاظ 5 ام ا ل
3 0 >« 

 عفت تذقنو 3 هقاذ تع هل روص تادع ىعي 3 هتوساذ 5 3 ةز# هريسقل م دعب

 ىلامدأ حور لحو ْنعهّللا فاضأو ىجورنم همف تحفن و هلو 5 نم دا رااوهو ىلو

5-0 

 0 ا اا ها 0 تكامل كلا الل ليال

 م < تس سر و27



 هنأ مهرش# وه ش

0 1 

 املا رظني ال الل موقت 0 +ب مدقتف 0 1 لات 0 7 ا لبست |[

 وو ءازدلا ةلاغال # مهر 2 تازنف اهرصيبل ضعي رخأتو ا
 دعولا قيقا كنا ريدصتوريغال مهر ىلوتملاو رداقلا هنا ىلع ةلالدلل ريهلا 1

 ىلع لدب ءاي_شالا لصافتب هلعو هتردق لاك ىلع ةلالدلا نم قيسام نا ىلع هينتلاو |إ

 6 ميلع )» هلامفاىف نقتم كطإ رهاب © مكح هنا 9“ هلوقشب هب حرص ايمكملا ةحص |
 ىأ ع اب نيط :6لاصلصنم ناسنالا انةلخ دقلو © ”ىث لكهلع عسو ||

 ا ريع نبط 34 اج نم 0 كد فيعضت نسا اذا لصاص نم وه لاو 0 اذا توصن, ]ِ

 0 ع ع 3

 روصو يو نونه اج نم ْن اكىا لاطلَص هقص قى املأ ةرواحم لوط نم دوساو

 نم: تلاولاق بشت ةئاذملا رهاو 1 روحو سبل كبويصم و[ هير 00

 | سيف فوجا ناسنا لاثمت اهنم روص صف ألا غرفا هناك بصلا وهو نسلا
 | ند نشوة حسد رعد مثاو م هاوس تح روط دعب اروط كلنريشم

 املس قعدنو ان نوكي امهني ل.سام ناف 10 اذا رجلا ىلع رح م َ

 ناسنالا نم رهاظا اوه كا هندارب نازوجو سد لقو نحْلا اب انا «ناحلاو» ف

 ٌ يم طمع ىلادآو هاوس هلعناةي؟ الأ 2و ردع ل ةامضفاا| بلطا مدة لل
 كي رناو#بهقاخ لاو ارو "قف دنلع ىنال مهصاعو مهعئاط 00 هو مههدقتم هقلخ |[

 ل تبعا ىلاعتو هراوعس هللانا ليقو مه لعام ىلع ىتعي ّ م

 ١ هللاىلص هللال وسر لاو لاق رباح نء( مث هيلع اوثامام ىلع نرخ ًالاونياوالا ,هرسش مث 0

 هي ناسنالا انتا> دقاو #8 ىلاعتو هنا -هلوق ## هماع تامامىلع دبع لك ثعب سو هيلع

 ١ ليقودايارصبلا كارداو هروهظل اناسناى م“ نب رسفملاعيج لوقىفمالسلاهيلع مدأ ىنهإ

 ١ هترشئاذا ىذلاسبايلا نيطلا نمىنعي #* لاصلصنم #8 ىنفديلا دهعدنال نايسنلا نه

 | ءاملادنع بضناذا ىذلا ب يطلارلا نيطااو» سابعنءلاقو اود ىنعيةلصلص هل تدم“

 | لصنموه لاقو ٌقاكلا ءراتخاو نتاملا نيطلاوه دهام لاقوعقعق كرحاذاف قةشت

 دهاع لاق ريغتم ىأ 3 نوئسم 0

 0 هتيصاذا املا ا تبرعلا لوش بو. صااوه هدم 3 لاثو دل نئنملاوه 0

 | ليواقالا هذه نبي م عجا و راخفلاك الاصلص لء> نئنملالت

 ةضبق ضف ةاسلاةلع مدأ ف قاح دارا ل ىلاعتو هناوعس 2 مهضعل 0 دام

 ْ هلو ةراشالاهءااو تريغتو اهر ناو تدوسا ىت> ءاملاباهلف ضرالا تازب نم

 هرجو ءاملاب هلب بار ركل كلذ 03 مغ بارت نم هقاح مدآ لثك هلادنع مى لاس

 نيطلا كلذمت نويسسا هلوش ةراشألا ديلا ريغتو هحنر 0 و دوسأ ىتح

 عقل مع رلا كنف لح دب تناك سد ركل و ناسناةرود هروص ريغتاادوسالا

 اذا | نيطلاوهو 7 فاو لاضلس 5 هلوش ة ًَه راشالاهملاو أنوص ىنعي ةاصاصدل

 او 00 اعتدلو دع ابوس رش ناك حورلا يفتن مثس مثلاىف روم

 تس ا

 دسم وسلس هه ةوش لحام دشج دس 21:70

 (مهرشحعوه كبرذاو) :

 ايلا 2
 ىلع ردش هد- حو وهى

 مه رص طيح و ,ه رش

 هللا رهاب( ميلعم ها

 انةاخدقاو 0( علا عساو

 (لا كاص نه م)لمدآ ىا(ن :اسنالا /

 سري نيا ِ

 أ
|11 
 ا

 حو.طم ريغ

 2 ا ةفش (اجنرم)

 م 1 قلك اصلص نمدقلخ

 ' (نودسم) نيتتدوس أ نيطاعأ|

 ابار ناك لوالاقوروص» |
 ثكف ائيط راصفءاملاب نوع

 ةلالسراصف صاخف اج

 الاصلص راصف

 أ ( ناحلاو ) ض

 وهوأ سانال مد اكنملا

 راصف ١

 سبب وروصف

 ا او

 لعشب بوصئموهو سلبا

 هر مقل رويصع

 ( ممرشحبوهكبرداو )

 نيرخ لاو: نيدوالا
 كحد )ميك هنا )

 ) ميل 1 ا مولع

 مماقعو 0 مهاوشو 0 مهرس

 عينان انقلخ دقاو)

 ط نم (لاصلص نه ) مدآ

 نيط نه( اج نه) لدلصتب

 اشو نئنم ) نوم 0(

١1|! 

 نجلابأ (ناللاو) رودم



 داجمالاب يحن ىأ ( تيعو اعالان 2 2 :
 .٠ ع .٠ ٠

 دنعتعوأ ءانفالاب تدعو

 ىيحنو لاح لا 2 اضقنا

 سارا م ريخاتلاو

 و قلطملا

 ءاذاه كعب نوقانلا

 م دقتلا ىلع

 ) نور

1 4 
 فان

 قلخلا

 ثراو قابال ليقو مهلك
 تملا ثراو 2 هراقشأ

 دقلو) هاتف دعب قب هلال

 دقتلو مكنم نيمدقتملاا نع

 رات نهو انومو ةدالو

ِ 95 0 
 باذداص نم جر ند وأ

 لاعإ جري من "هو لاحرلا

 قول ةاسالا قمدش نموأ

 ةعا اا وأ ةعاطلا

 5 ا يلا 3 1 كل |

 نحنو) ايندلا ىف(
 ةوكتلالا ,(  ةقترارلا

 , ضرالاو تاود-لا فام ىلع
 توه لةواهلهأ تومدعب

 تع وز

 ا نيعدقت -_!اانلعدةاو)اهلهأ

 ءاب الا نمتاومالا ىنعي(ركنم

 نيمدقتسمالاشو تاهمالاو

 لوالا فعلا ىف مكم

 (نيرخاتلملاانلع دقلو)

 نشا نم ءا- حالا ىفعي

 0 راحل لاشو 0 تانلاو

 رح 5 | فصلا

 أ هه / ريثععبارلاءزجلا )
 1 ريوضلارب كو تايثلآو ناوسلا معي اع املا لوا دقو اهتلازاب # تعاو## اهل ةلباقلا

 1 ظ اناعدتاو 3 اهذك راولا نين وو# رصحلا ىلعدلالدال

 ا
0 

1 

. 

 هل
324 
 قئالخلا تاماذا نوقابلا #ن

 ا تلا نرعو انومو ةدالو م مركبا ند نرخاتسملا انلع دقلو مكنم نيمدقتسملا

 قيسوداهملاو مالسالا ىف مدق نهوأ دعب جرت ملنمو لاجرلا بالصانهج رخنهوا
 جايمحالادعب هلع لامكل ناب وهو مكلاوحا نم *ىث انيلع قال رخأتو "ةعاطلا ىلا
 هللا ىلص هللالوسر بغر ليقو هلع ىلع ليلد هنردق ىلع لددام هناذ هتردق لاك ىلع

 5 تاس حاز زا لبقو تازنؤ هيلع اوجدزاف لوالا فعلا ىق لسو هيلع ىلاغت

 ىلاعتهلوق نال ىلاءتو هناحمهتلاالا د> أ كلذ لع ر دق ال ممتتاماو :قاإ امال ]اننبن ب كاتو
 1 ميج تيع ناب كلذو «# نوثراو هلا وو اناوس كلذ ىلعر ردّ ال ىنعي رص ا دش ن ءلاناو

 | قابلاوه ثراولاو ان نيكل املاك كلم عيج قبو كلام لكتللم ل هزيفاناوسدح أ قسالف قلخلا
 1 امندلاةاخ ىق رهان اع مهعتم أن ذلا هقلخ ءانف دعب ق 3 اءلاوه ىلاءتو هنا هللا وهريع ب اهذدعب

 | اوناكى ءذلاعجر قئالخل تاعج ىنفاذاف ىلاعت هنم ءٌؤادت ان ناك مهانآ ان قالا دو>ونال

 ' هلاقلخلا ا !امت هللاوهو عقلا ىلع 1-2 ىلا زال ا ىلع امندلا ىف هنوكلع

 | سايعنبانع# نير .ثأتسملا انلعدقل 31 كم نيم دقتسملا انلعدتاو وه لح و نعهلوق #

 ْ 0 ا : انسحأن 1 0 هيلع 5 ىلص يلا فاخ ىلصت ا تناك لاق

 0 ىلع 0 ل هللالزناف ةيطبا تدك نم م طخ 7 رك ةمفضلا|

 هو ى زوخلا نائنع ىوردقو ةهيقلاكو ىدمرتلا ةكرشلا نرخ ًاتسملا اناعدقلو مكنم

 ع ِِء ع 22و 5 :
 نراءانلانأ كلذو ىوغبلالاق عكا نوكينأ هششاادهو سابع نبانع هيقرك ديملو

 1 5 - 30 5 . . هما. م 1

 . رحاتيف ةمر هيلقق نه لاحرلا نم ناكاعرف لاحرلا فاح نيف ةع اماما ادد
 ع .- م05 ا . .

 ٍ برقتل ءاينلا ت ص لوا كلإ مدقق 2220 اهيلف قند ءاسنلا نهو لاحرلا فص رحا ىلا

 لاحرلا نه.( ' لاحرلا فوفصربخ اسو هلع هللا لص ىتتلالاق كلذدنمف هي آلاءذه تازنف لاحرل

 ٍِء
  ىنأنع لم هجر الل ]اه اع راه رجا ءاننلافوقصريخو اه رخا اه رخو ايلو |

 دعب ىلاعت هللا قاخم مل نه نرخ أتسملابو هللا ق قا نءنيمدقتملابدار أ سا.عنب!لاقوةرب ره

 ) نحل الاقو سو هيلع هللا ىل 05 ها نافاز دماسملاو وىلوالانورقلانومدقتسملا دعا لاقو

 '  نيمدقت-لايداراىعازوالالاقواممفىنع نور اتسم ورظاوذع ا نومدقتسملا

 آ .- . 1 ء
 ١ نيمدقتسملابدا 0 اقوءر حا ىلااها ني رحْؤملان 8 و ايم او ولا لواىف نلصملا

 ١ نال )اكو قو اذ نموالوأ ! 6 نمذآرأ ةئيمع نيالاقو لاتقلا فصق نب -- اننملاو

 اوال فم ءااىلع ضر رح !سو هيلع هللا ىل اص ىتلان راذتعا د أ ةياورىف سانع

 |  ىت>دوهسملا نهةمرقارودىرت راسل وانرو ود نعسنل دوعسملا نعت ةيصأق مهم وم تناكموقناقوهيلع

 نور اعا اعاتعمو ل هذه تلزنف مدقملا فصلاك ردن 3 و تال اع
 اند از

 مبسم ومس سس < سس دن ادن مع 6 و تع

 لوقلا ىلعدي لا دم نوكف



0 
 اة

 4 رجلا ةروس ) م هها/ زطح 5

 | ٌتاوطلا ءريظن و تالا وار مشلا كادقاك وأ مقملاب كلذك نوكيالام.هبش اع لماكل

 ا ْ لوقف تامعطلا ىنمع
 ظ حاوطلا 0 طرتخو " ١

 | ه6 هوك انيقساؤ## رد 6٠ 0 نم انلزناإإ» سنجلاليوأتىلع عرلاانلسراو“ىرتو'
 ظ هتبثاام مهنع ىف هجارخا نم نينكمم نب رداق «(نينزاذعمل تاهو ب ايقسركل هانلعشلا|

 ةكرح لدناك مي كك اربدملا لعل دياضياكلذور ,اب آلاونومءلاوناردغلا, ؤنيطناحوأدسفنا |

 روغلا ىضتشءا 0 ناف شانلاهب مفشإ هحو ىلع تاهخلاو رصعل ْن 3 عل اذ ضعءبىقءاوهلا أ
 ا

١ 

 | ا الا انلادا .كاد# يحن نحخا 8 وو صصخم بي-نءهادبالءدح نودهفوقوف

 | .لسربمتا 4ضرالا ةتف ةرشنملا 2 لا هللا ل_سرب ريع نب دييعلاقو ل ردناكردتف ا

 ١ اماكر دعت نذر انا دعب فاعمل كنا وف .ةفلؤملا 01 . مثباححسلا ريثتفةريثملا |

 م 000 اهحاقلا ةيأآلا هذهىف رهظالاو رشلا ا جتاوللا ل- بو

 ناشف لإ ءانع | نم ةرطق رطقال شايع ن ركب نأ لاق 5 ءامسلا ٠ نم انازتأف

 ا رودلاو هردن بونحلاو هعمج لاعثلاو نامهسل حتا يصلاف اهيف عرألا ع ايرلا لمعت

 ان مملا ت تندحتس جتالم يدع انههتاوا ديبعوبأ لاو هقرفت
 لاشاك ةيسنلا انهاتعم نال اهربغ تردقلا ناوهنا ولاه لاش 0 علما لاقو

 ءامءامسانمانازناف )

 كا وك اا
 متنا امو ) 0 ميل[|

 ه6 ( نينزاخم هل
 ناو هلوقىف هسفقنل ةئيناأم

 هر اديعالا وذ نع

 نونز املا نت لاق هناك

 0 ا

 هلازناو ءامدلا ىندقلخ ىلع

 نب ردا هيلع مت امواهنم

 اك هنالنغع سيلا ده لاقف اذه ىلع ىدحاول 1 ضرتعاو نزووذ 6 راو 6

 ع ا تاك نررسفالوق قفاون ىتحوهت تادىفع يتاللا آد 0

 ىلا ةيسن هلف ةسقللا ريغ دا نمو ةحفللا ىلا بو. 0 جالا نال دل كل اذهلا

 | اهنال تال اهسفنف ؤ خرلانا ليقوحاقا ت تاذ ىأمتاول ا تحاص لاقو ةسقلل

 1 00 | ىلعف تلج ىأالاقتاباعتتلقأ اذا تح ىلاعتو هناحعس هلوقديلع لادلاو باعمال

 0 ىلع ةيظع ةلالد عرلل لاقن ذ زوحنو جاحزلا لاقو باحم- ل١ ملحن ةلماح ىنعع ةحئال عرلا نوكتاذ

 يحن نعاناو ) مهزعو مقلم نأ نال دروو 0 كلت لذا ميقع اهل لق اكريبلاب تأ ذات

 ارطم (ءامءام-لانمانلزناف) | ةشئاع نع« قالةقدغا: عكا الا بونإلا حار تعاد راالا 0
 ضرالاق (هوك هلا امريخو اهرب كلاس 1 ذو مهالا لاق خرا 0 اناك سوه ءاعهللا لصهللالوسر "أ
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 36 - ح هيضتق نيعم را دقع ردقد ه6 نوزوم قد لكم #8 لابلاىفو واق ,ةوأ

 باوباىف نزو هلوا ردو نزوءاموأ نوزوم مالك مهلوقنه بسانتم نسهتتفا
 سالملاو متاطملانم اهب نوشيءت *# شياعمامف مكلانلءحو قه ةعفملاو ةمعن

 لها وهو مزاح ىبأ نيرمثب لاق ميدقلا رعشلا اند
 بكوكلا ضاضقنا امهفلخ ضقنب « اهشعجو رايغلا اهقهرب ريملاو

 لها وهو رشح نا للا لاو
 اينط هلا روش عقن « هع ىردلاك ضقناف

 هللا ىلص ىناا ثعبه لبق ادوجوم ناك موعلاب ىئرلا نا نيلوقلا نيذه نيب عا

 ويلا نايخال انوع اتسار ) م20 ظفح ف كيرلا افرسو 1 1
 0 اهانط_سب ىنعي # اهانددم ضرالاو # ىلاعتو هناع- هلوق * رعأ هلل

 بابرأ معزو ريسفتلا لهأ لوق اذه تطسب مث ةبمكلا تنم تيحدالا 0 |
 اهم رومعملا ءزلا وهو ءاملانع جراخ اهضعبو ءاملاىف اهضعب ةيظع ةركاجنأ ةثإ

 لك ناك ةميظع تناك اذا ةركلا ناب اهانددم ضرالاو ىلاعت هلوقنع اورذتع

 تك أ

 تناكولو ةطوسم اماو ةدودمغث ام ءاب هباتك ىف 0 دلل ناي ريسفتلا بارحأ اذه دل

 8 نك اا ةطوسم ةدودمن ّضرالا 5 سعاللا اذه تف ميظعلا

 ىنعي 6 ىعاور اهمف ان يةاأو 3 صر ,الادم ككو ةهذار 9 رعأ هللاو كلذ ريخال ةر

 تفحرو تام الإ ىلع ضرالا قاح امل ىلاعتو هاوس هللانا كلذو تياونالاك 2

 نوكت هب عفتنملا تابنلا عاونأ نال ضرالاىف ىأ « اهيف انتبنأو 9 لابجلاب اهتبلا
 نهم 0 ىلاعت هلوقلو رو كف برقا اهنال لاخلا ىلا 0 ريوكلا لقو ضرالا]

 لابجلاىف داوتام نزوي ائاو # نوزوم 'ىث ل
 ىنعم 1 نرد -ء لعق رودقم 6 هم ركعو دهاع لاقو مولعم 0 نوزوم رييح نب

 ديعسو سابع نبا لاقو نداءملا نم

 سانلا هيلا جاتحي ىذلا ردقلا يي ىلاعتو هناهس هللانال ىلاعت هتلادنع ردقلا مولع
 ريداقم نوفرعيال سانلا نال ازاحم هيلع نزولا قالطا نوكف مهقازرأو مهشياعميف

 بهذلاكنوزوملا *ىثلا هب ىنع هنادبز نباو ةمركعو نسحلا لاقو نزولابالا ءابشالا

 اهلكمايشالا هذهن الن داعملا نم جريت كلذوححنو لكلاو ديدحلا ,صاصرلاو ةضفلأ
 نو 0 0000 0 بسانتمنوزوع ىعت لو لل

 نمادعب انسخ ار ساتكم ناك ذ!ن ونوه مالكوةتنح ةسانم هكر تناك 0 |

 جب رتل ارهرحأ ناعوت لاجلاو ضرالاىف تيذام عيجنالبقو فحسلاو 00

 وهو لكم هضشو اضيأ نور » هسفن و تانثلا قاثلاو نوزو* كلذ عمجو نداعملانه

 عج #4 شياعم اف مكلانامجو 9 نزولاب ناردقمدملاو عاصلان ال نزولاى لا عج "1

 س الملاو بر اشملاو ,عاطملانم امندلاىف هتايح ةدم ناسنالا ه.شدعبام وهو ةشدع» ||
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 (ىساوراهبف 1 ورمل

 تباوث الابح ضرالاىف
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 صخو اهريعو ديدخلاو ٌ

 ليكاا ءاهتالنزوبام

 ( شياعم )ضرالاى(اهف |
 عج معاطملانم هبشاعيام |

 ةحرص ءام ئسو ةسدعم

 اهوحنو ثئايخلا فال ا

 ًاطخاهمف ءانلا هيدا

 ( اهانددم ضرالاو )

 الل رع اع اطمح
 ضرالا ىلع ( اهمفانيقاأو)

 تباوت الاي

 ( اهفا

 ضرالا ىف لاق و لابحلا ىف
 تالا | ىنلكرم )

 رودقم (نوزوم)راغلاو
 لكن هلا وم واعم موسم

 لثم نزوب نوزوم ”ىث

 ( ىماور)
 داو زاهلادانوأ

 ديدحلاو ةضفلاوبهذلا
 ريعو ضاع رلا و رفضلاو

 مكر نس ردح ا
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 نوسلنتونو رثتون ولك اثامو راقلاو تانثلا نم ضرالاقق(شْئاءماب



 ه8 هم. 1 رسثععبارلاءزجلا ١

 لا نم ينال ناسلاو ل قلطيدق وةعطاسر رانةلعشباهشلاوةنز اكن يقل

 (لصدتلالوسر ثدبه ل "5 عرخلاب ير نكت لاما امهدحأ . نيلوق ىلعال مأ سو

 و هملع هللا ىلص هنويتل اك كلذ ناكف ا 4 كلذ رهظ اعاو ا!سو هيلع

 ع هللا لص هللا لوسر قلطنا لاق سابع نءانع ىورام ل اول ادودوح 7 لدبو #

 دكاربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو ظاكع قوس ىلا نيدماع هبا نم ةفئاط ىف
 000 12 لك ثيدحلا اذه رهاظف نيعمتلاىف ءاحرخأ بهشلا 0

 دك ضرلا اذه ثدَح كعب إف سو هيلع هللا ىلص هميم لق نكي مايا

 رجخأاب ىرال عزف نم لولا قل نإ نشحالا نن ةرينملا نأ توقع نأ ىوران

 الع ىن ى دحأ ةيمأ نب ورع هللا مهنه لجر ىلا اًواح مماو فيقثنم ىحلا اذه
 / لاقف موجتلاب فذقلا نم ءامسلاىف ثد_ح امرت ملأ هلاولاقف برعلا ىدهأ ناكو |

 ونالا ام فر علو رهلاو 0 م ىدتم ىلا وملا ملاعم تناك ناذ اورظنا نكلو

 طم هتلاو وهف ام ىرب ىتلا ىه مهي اعم نم سانلا مسي امل ءاتشلاو فرصلانم |

 .هف اهلاح ىلع باث ىهو اهريغ امو< تناك ناو اهيف نيذلا قلما كالهو ايندلا |

 لم ىنلا داوم دعب تناكابنا ىلع لدبو جاحزلا لاق قلخلانم هللاهدار اذ ش

 هرعشىف دجوب مل ةعرسماءايشالاو قربلا اوركذ نيذلا برعلاءارعش نآس 7

 ءامعتسا !سو هيلع ىلاعت هللاىلص هدوم دعب تئدح الف ةضقنملا بكاوكلا ركذ

 ١ ةمرلاوذ لاق اهرك ذ ءارعشلا

 : تا لل نارتو ودق © ةيرقعرتاىف بكوك ةناك

 1 نكلو سو هيلع هللا لص ينلا ثعبم لبق ادو>وم ناك كلذ نا ىناثلا لوقلاو»

 اك ةيلهاجلا ىف موهتلاب جرب ناكأأ ىرهزلل تلق رمعم لاق مهيلع ظلغو ددش ثعب
 21 دددشو تظاغ لاقف معسال دعاقم اهنم دعقن انكاناو هلوق تيالرفأ تاق معن

 ءابع نبا نع ىورام لوقلا اذه ةض ىلع لديو 4#[ و وهيلع هللا لص د2 ثعب نبدح |

 واج مها م أ راصنالا نم سو هملع هللا لص 1 لحر ىراخأ لاق

 ' ]م هنلال وسر مهل لاقف راتتساو مم ىرذا سو هيلع هللا لص هللالوسر , عم ةلمل |

 هلا دلو لوقت انك اولا اذه لثع ىبراذا ةيلهاللاىف نولوقت , منك ام اكسو هللع

 .ىربإل اهلاذ سو هيلع هللاىلص هلالوسر لاقف مظع لجر تاموأ ميظع لجد

 أ حسم شرعاا ةلج مج اخ ىضفقاذا 00 انير نكلود ال لد

 حش دلة تناوب نيذلا لق ءاعسل اذه له أى لا عيبستلا غلي تح منو ولي نيذلاءامسلا

 ب ىتح اضعب ءامسلا لعهأ ضب د يوسف ِ اع نورت مكبر لاق اذام شرعلا

 اًواحاف نومربو ممايلوأ كا معسلا نملا فاطم انثدلا ءاعسلا هذه ربا

 ف نا لاو اسم هج أ نوددزبو هبف نوفذش مهنكلو قح وهف ههجو' ىلع |
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 : ىللعو 0 فان 11 ةدقاف نكي مل نكلو هثعبم لبق ن ناك جرلا نا

 ” « اندحو )

 . هوك ع سانت



 ( رجا ةروس ) ل[ ه0 ل ااا
 2 0 2 ادعدم ع ا ءزدق ل2 نا ن.ريتعملا نر رظانلا هي ةيرملا تاانهلأو

 ناطرش لكنماهانظةحو اهمال ويخرج ونواب 1| كميل نأ ردش الو 3 2 - ,
 ل هم لد 4 معلا قىر ةرتضأ" نمالا ع اهلاوحا ىل ع علطيو اها َّق ف

 - أ ان
 غل[ 3 ةريسلا مهفطخ هب ةيشأ مع هسالةد[ عم ملا قارتساو راطنمالا مسا و2

 نءا نعو اهماكرحو تاكا عاضوا نم الد الا وأ رهودلافف ةيسانملا نه

 هيلع ىسدع لاو نلف ل تاوعللا 6 ع 0 اللا وناك مهنا | امهنع كاتي اضل

 تت اا”نماوعنم مالسا

 ءايمسا الأ كك مسك بابسا اهانوكينا زاول داوملا لبق اموكت هيفدشالولا

 .٠ >> ٍت كب 00
 رهاظ 9 نييه باهش 3 1 وذو ةعسأف

 ىلع ام نيا دتسملا نرعت دألا قع 3 ل ظانال ف 3 ماوخعلازو ردفلاو نع ملاب ءائسلاا

 3 اها انطظةذدو 2 هروصو هقاخو* ْئ ا ىذلا هللاوهواهعئاصو اهةلاخدص

 - . 5 .٠ ّء : 5 .٠
 نو هدام ل و لوعنم ىعع لئدق 00 2 8 عع ناطيش لكم 2 5 : 3 1

 اوناكو تاوهسلا نع نوبح ال نيطاششلا تناك سابع نا لاق هللاةجرنم دو

 أ ودنم ما سلام 1ع 7 دلو 5 مهيلا ا!موقلف ةييكلا | اهرابخاب نا :

 وعملا نم اومنم سو هيلع هللا لص دخت دلو الف تنصح

 ا 0 دعاقما كلت ند اوعنم 15 باه *؛ ىمرالا عملا قرتس نأ ل

 3 0 م اق 0

 هللا يما لوح ,اودحوف نورظش ب ثدح ضرالاق ثدح دل لاقف رس

 ءانتتسا اذه ه6 ععملا قرتسا ن نمالا هه ثدح 2 اذهاولاقف نآرقلا وان اسر

 0006 2 0 باهش 0 هقحل : 7 الاف 3 عمس ١|! .قرتسا نم م نك ا 00

 باهت نش قارالا رم 'هنفام لحال اياهش كرك
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 01 هس امىلا ةراشنا كلت 8 نع © از[ دو تاكلاتايآ كارل

 2 3 ١

 « ميح رلانجرلا هللا مسب 9#
 2 , 5 216 ث]:2 ةفاشساب
 2 3 5 1 1 ل ترب 27 دو

 هيهللادعو ىذلا تاتكلا نيم 0 ! دو 000 5 درا 2 الأ نه َ رودبلا 3

[1 1 

 كار 0 ر ا

 1 باتكلا كلذ تايآكلت ىنمملاو ميظعتلاو مختل نآرقلاريكشتو سو هيلعهتلا بدادم 0 3 0 1

 ]| ةبارغلاو لامك عماجلا تكلا ]1212 نآرتى 0 ,ةدنوك قو اا تكمنوك قف ل !ماكلا 0 1

 : 0 !ءنآرقلا فطعادنال لىالا وةاروتلا باتكلابدارأل بقو ناببلا ىف 0” عدا 9

 ا رثوزتاتكلإاك انآ
 امهااراشي تحرك ذلمجن الاوا روتللر جي ملهنال ىوةلان سد !لوقلا اذهودباعفوطءملاربغ أ

 ىقامل ادحاو فوصوملا ناكناو نيفصوب امهءج اعا وو نارقل هلا تاتكلاب د و ملا لق 5و5 2 1 رقاب 2 ا

0 7 

 هنكأو ما رك *ىه ا ا ىذدلانيملاو مظعتا او ررجفلا يطوف ةدئاقلا نم كلذ ه1 وكلا لا

 مالا ف مل ارلاو لالخلاب

 0 ند رف
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 ام:لاقاذلو هنطابف باقلاكندبلا رهاظ ىف عضوم نعأ هنالدجولا صخمو اهاعتشاب اه ولعث(رانلا مههوجو ىثغتو)
 اناا | هر ل لك ىّرعل لمغام نيمرملاب لعقت ىأ ( تيك ام سفن لك هللا ىزتل ) ةدئفألا

00 
 ع هنا لع مهمار رحال نيم رحلا هيي 5 : طخ بأ اذا 4 رقع كلاثلاءزجلا ) هنال ةمطموأ ةمرحع سفن 5

 0 ا ..ءاذ
 و موعءاطإ نيزمو 3

 اذا, نآرطق توقعي عو مالآلا 007 املا اهيلا بوق ةدحولا تايهلاو ١
 نر قم ىف ريودل انه ل اخوات[ لاعةل او ذر ح ىعات 5 اى ا را ا تسانعلا

 |وارعتسسم ملوقحلا ىلااهباوه> و2 مل مهنال اهاشغتو ِ رانلا مههوخو ئشعت ف 0 ا

 ءةءرافاهنال مه: ددفا ىل اع علطت م هلحالاهيف تالغيقا مهساو>و مه ىعاشم هريدت ١

 وقو ةمايقلامون ول تا ههحو 1 قس 1 هلوث 9 ريظنو تال ايدك 57 خؤؤلمم ةق ةقر للا |

 الذ مه لعغب ىأ 1 لك هللاىز ممل ف و ءراتلاو نوي مون ىلعت

 انيباذادنال ةعطموأ 3 دم ردن لك تدك اب و م مرح نسف نط ود يعل

 قلد ماللا قلعز | كلذ نيءتنو مهتعاطل نوباثي اللا نيءيطملاز را اع م يما رحال ن وقاعينيهر للا |

 رقلاىلا ةراشا اذه# باسح نع باسح هلغتبال هنال «باسحلا عي ما نا

 سانا غالب# هللا يسال وهلوق نم هفصوامو 1 ااوذظ | نم ةيفاَمْوأ ةروسلاو 1

 الئااذهباوردنلو ا ووتنبل ىأ ف وذم ىلع ف طع# هءاو ردي ناو ةظعوم ا ىف هلذيافك

 :رقو*ءىلتوالزتنا هءاورذنماوهريدقت فود قلعتتن ا زوو غالبلاب ةقلعتم ماللا نو" و

 هأتاورظنلاب «دجاو هلاوه اعأ اولعل وف هلدءتساو هبإع اذا هيرشتن م ءايلا منت ١

 ءدتريف# بابلالا ولواركذيا ولو هياعل هام ىلعةهبدملاو أه ءاعقلالدلا تاي آلا نم هيفاهف
 أوف ثالث غالبلا اذهلركذ ىلاعتو هناحمس هنا !ءاوهرمظ اع اوعردتبو معدرباع

 اةيرظنلاةوقلا مهلامكتساو سانلل ل نت ل ا هيكل ةياغاا ىه

 -الا نم ىطعا معلا ةزروس أرقم !-وهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نعو اهم نز اغلا

 كيعلا ملنم ددعو مانصالا دبع نم د دعب تانسح

 0 1 م ريج) رعمت
 عرسأ ىف داسعلا عسي

90- ١ 

 ىأ( اذه) رصبلا ننعم
 ناس الو هلوقق هفصوأم

! 

 ّق ةيافك 005 انلل غو 4 ( 1 5-5 ذو

 ةظعوملا و ريكاذتلا

 با_سحلا عيرس هلوق
 ا

 غال الا اذ (هءاوردتباو)

 فودحم ىلع فوط»» وهو
 اورذنيلو اوهصنيل ىأ
 محار هلا وهاعأا ولعالو)

 اور ا اوفاخ اذأ م هينال

 م رظنلاىلا ةفاحلا ا

 ديحوتلاىلا اواصوتب تح
 هلع نإ نإ قطا نإ
 (بالالااولوأركذياو )

 3 لوقعلاو وذ

 *.ا م . 5
 هرح تاك روتررعص ند

 6و و )ولعت( ىثغت وز
 |اىروعل 2 اهلا#و اه ولعت عل رانلا - هاو هروح ا ذلا كلا

 5 5 2 ورة 7 مهعود ذى مد 2 ىدلار او ادعو ) هللا ىزومل راكنلا

 ءاحاذا ىنعي * باسحلا ميرس هللانا# رشوأ ريخ نم ىنعي # تبسكام سفن لك
 ةظعومو غلبت هيف نآرقلا اذه ىنعي © سانلل غالب اذه © ةمايقلا مون هدابع

 اعأ اولعبلو إف هرحاوزو هظعاومهو نان لاب اوفوخاو قع هي هءاورذتا وو

 ديلو © ىلاعت هللا ةيئادحو ىلع تايآلآ هذه اوادتسيلو ىنعي # دحاو

 آلاو لوقتلاواوأ ظعاوملانم هبفامو نآرقلا اذه ظءتلو ىنمي  باباالااولوا

 اوزربولوش رخ ٌؤمومدق»
 هللاىزا راهةلادحاولا هلل

 9 ع

 ةرحافوا ةر(( سفن لك

 ارملاو ريظا نف(تينكاام)

 : (باسلا عيرس هللانا)
 4 اذا لاشو تالا نود

 ؛نالخلاو ديعولاودعولاو ىهنلاوسمالاب مهل ناب لاقيو هللانع مهغابأ ( سانلل غالباذه ) عيرس هباسكل بسا ١ 1 7 : 9 ب
 ركديلو ) كيرشالودلوالب (دحاوهلاوهاعا ) اورش واول كك (اولعملو) نآر ,ةااياوفوخ ىلإ ها

ٍ 00 5 
 أ ةظعو» دزاز عقلا

 ا صان ١ نملوقعلا ووذ (تانلاالااول ولوأ 1 تا

 5 رعلاوركذ اك اضيا عوضوموهو وىدحاولاو ىلعئلاو هب ود سمح ساوا 50 ثدحلا اذه( لالسو هيلع هللا ىلع: ىنلا نع وهلوق (



 ف اةلغدخحلا ولناك اذاكلملانال 5 اهقلارداولا هلامودلا كلملاع نال ع مهروبقنماوجر تو(!

 نر 5 دق ( نيئرقم) ةمايقلاموي/ دئهوب) نير ,ثاكأ ا( (نيم رجا ىرتو) ةدشلاة باغ سعالان راك هريعىل راد التانسفا ا

 ىف ) نيالغم مهاجرأ كا 01 ميار ةروس) زيت 01 م 6+ 1 نيطاشاا عم وأ شعب 9 م4

 لين رقع ق ةاعتم ) تدافقضالا

 دافصالاق نونرش 6 ا

 ل 103 را دم كاش 1577-9 ا ص

 | هكاوزربو## نيعس ىنا رانا ردك ناناؤتو يلع و 3 راربالا باتكناالك < ىلاعتسإ 1
1 

| 
 ا

 ١ ةلالدلل نيفصو ولا هفيصوتو هنازا اعو 0 3 راهقلا ددحاولا هلل 0 مادحان 0
 :  . 6ىنعملاو كد قامتدم ريع وا

 سعال ناف راهقلا دحاولا هلل مو.أا كلملانإ ىلع 0 ةباعق سجال ا | لع ' 3

ْ 
 0 اريد ا نيمرحلاىرتو ف راههسمالو هريغ ىلادحال ثاغتسالف بلاغيال بالغ دحاول ناكل

 ود م ع ْ ةقئازلا تاقلا نء اوشا اامعم وأ طاش عماونرق وأ تدسوزاسوفنلا ادا
 ىمتا رح“ نه بلحتام نوكينا لمت< وهولالعالاب مهباق رى ا مهلحراو مهيد ردا ةلطا_لا تاكل

 0 رانا مادا لمالا ظ لاحوأ ليث رقع قاعتم كي دافصالا ىو مهلح راو مهندأ هتفرتقاام ىلع ممدخ و : ع
 لدن> نب ةمالسلاةلغاا ليقوديقا| دفصلاو هريمش ن؛

 5 5 : 2 0 .٠ 26 .ق ضاع
 هلوقك لا-عالاو داقمااى تل را بس ضم عم مهددا كرد 3 سنن رهمدتمو

 هندحم برا قرف ىب رجلا ا
0 

 عرس ن اهباش نهو رخو ' قاس ماظمبو دعاس ضب 3 اذاقَد ىقالدق ليخادبزو

 ْ وهو همق ليت ةءانار طقونأ رطقءاحو ه«نار طق نم مو مهناصق «ئعاسا رسول تال ءاو

 هن ىلطف جحمرلا نكنم نوالا / لع فن ناو «:مدوسأوهوهيدحن تررداق روق ف ىب رولا لب الاهانهتف 9 مجطيف لبالان م بأ 5

 دوعىت>رانلا لهأ دواج | غنامهيلع عمت دمل صممها ؤالطن وكي جحرانلا لها دوا هب ىلطي ةعرسب رانلا هب

 عمتجا لبا رسااكمهلهؤالط | نينارطقا نيب توافتلا نا ىلعمهدواحىفرانلا عارسا عم دحر نئنوهنولةش>وونارطقل

 هتقرح ونا رطقاا عذا سلع : ةئيدرلا تاكلمل |نم سفنلا رهو طيامل المثع نوكينالمتحو ني رانا نيب تو فلا

 مهدولح ىف راثلا عارساو ' هللا كل ىفعل هو هلل 9: مهروبقنهاو> رخو ىفعلا «اوزربو ىلاغت هلوقو دع هبات

 حرلان ثنو شح واانوالاو ١ هلىناثال ىذلادحاولاذ ىلاعتهلل ناتفص هي راهقاادحاولا له باسعلل هدد نيب فوقوأ

 نيب توافتلا نأ ىلع ىلع هدابعرهش ىذلا فااغلا راهقلاو دنلاو دضلاو هيبشلا نع هزم عم كنب ال

 نيب توافتلاك نينارطقلا ] نينرقم ذئموب نيهرحملاىرتوإل# ىلاءتهلوق 6# ديربام مكحيو ءاشيام لعشبو ديرب

 هللا هدعام' .لكو نرانلا ]

 هنيبفةرخ آلا ىف هرودع دار ا

 دوس وهو راثلا لاعشلا هيف

 طابريف هعم هتددش اذا ”ىشلاب 'ىثلا تنرق لاق ضعب ىلا مهضعب نيدود_ثهتىف

 ١ مه رفاك لكن رش سابع نبا لاق لالغالاو دوبتلا ىف ىن»ي “6 دافصالا ىف ف دح ا

 هسنح نم دهاشنام نيبو ١ ىهو دافصالاب مءاقر ل مهاجرأ و نبذ نرق دسزوبا لاقو ةل-لسيف هناطيس 1

 | اهدحاو مهصق د 9 مهليبا ريس 8 © ضع ىلا مهضعب نرش ةبيتق نيا لاقو دويل

 | لجالار عت نم بام: نهد نارطقلا #نارطقن ملغ سدلام لكلابرسسا| لمقو لإبر

 | ريعبلا ت اره لا ءانهاا وهو تبرد اذا لبالا ههنهدت تفزلاك توتلاو ىعرعل

 | غلاب هنال ليبارس نارطق مهل لء> اعنا و جاحزلا لاق نارطقلا وهو ءانهلاب هو
 ,ذ> هنكلو ردقا كلذ ريغب مهقارحا ىف ةغلابملا هللادار ًاولو دوالاقراتلا لاك

 هن اكو هردق نداق ا

 فاتك | 8 |! ةئف اندتءام

 نم هءادعو هطصخ# نم |

 بوقعينع دز نآرطق | مثد
 هاناءرح غلب بادم ساد نا نق 2 07 باذملا ساما رطقلاف نيتنونم نيتأك ىلع ن 1 رطق ند توريو هير ع أرق ردو نوف ل

 ةماق مقااموب ( دئموب ) نيك. رشملا ( نيمر ,اىرتو )توملاب هقلخل ( ر راهقاادحاولا) هلل اور ,يظواوحر ت ( هللا

 ءادو_سران نم ) نارطق نه) مهصق ) مهامبارس) نيطايسشلا 3 دو: .لا ف(دافصالاىؤف) ني ديقملاش و(نينر ةم)ني

 ذأ رطق نهلاش ون ذا



 1 انعاو تاوعدا

 ليديتلاوهلعهلءقامةلالدل

 تاوذا!ىفنوكيدقو ريمغتلا

 مهرادلا تادد كلوقك

 فاصوالا ىفو ريناند

 اعاخةقلحلات اد كلوقك

 اهتخ اهتيوسو اهيذأاذا
 لكش ىلا لكش ند اماقنق

 | ضرالا ليد فاتخاو
 لدبت ليقف تاوملاو
. 

 ضرالان ءريست و اهفاصو أ

 اهراحن رحفتو اهلامح

 احوعارمف ىرتالف ىوستو
 5 ِء

 سايع نا نءو اتماالو

 كلت نها هللا ىخر

 لدمو ريغتاعاو ضرالا

 انيكك نافيا, ءانلا
 قو دحلو | يعم فروع و 5

 اهل 7-1 اهقاقشناو اهر ,ُ
 ع

 اهلدب قا لو اباونا

 يرحم اوعمو ضر أ

 0002 هللا ىذر دوعسم نبأ

 ع
 ضرا ىلع

 ء 7 1 .٠

 001 ىط# مل ءاضس

 سانلا رش

 هللا ى داع غو ةييلم

 نم 0 أ لد_ + قع

 ب|هد نم تا ةضق

 عقلا كلا

 ةضؤ نم اضرا لدي ةتعىلاغت هللا ىض

 ضر 31 ىلع سانلارشحي امه 3ع ىلاعت هللا ىَظ

 مم امنعىل !اعت هللا ىخر سايع ن

 0 ىو دد وعسم نان *'عو بهذ ند تاوعشو

 ”ىط# ملءاضيب ٌ

 هيلع ىلاعت هللا لص هنأ هنع ىلاعت هللا ىذر 00 ىورام هتاظلام امافِص ريغتاعاو ٌ

 0 نس

 صرالا كلت ى َنَء و ةدمط دحا اما 1ع

 احوع اهيفىرنال ىظاكعلا ميدالا دمدعو طستق ضرالاربغ ضرالا لدبت ناكإسو أ

 ىلع ءاكعش و اضرا ليدل لصاخلا 005 ١ لواآلا هح وأ ىلع مزايال هنااعاواتماالو
 ل

 ام

 هنرعشا ام ىلعةنحلا تاوعللاو مهج ضراللا هللالء 2# نا ىناثلا ىلع دعسالاو ةققحلا

 لاقف ليد اذه ىدهدىف اوفلتخا مث ءالعلا نم ةعاج لوتاذهو ءاعسلاو ضرالا تا

 اه كفي ملةيقن ءاضمةضف!اك ضراب ضرالا لديتلاو هي آلاءذه ىنعمىف دوعس نبا
 ءا_ىسلاو اناربن 0 ريصتناب ليدبتلا ىنعمىف بكن ىبأ لاقو بهذ م ءامسلاو : 1 2 ةضفنم ضرالا هنعىلاعت هللاىوضر بلاط ىبانب ىلعلاةو ةئيطخ اءلع لمع ملومد

 ةزب> ضرالا ل

 الوتسر لاق لات ىر د كلعس ىبأ ن ء هم دق تدغ نرم ْنِمّؤْللا 0 ءاضر

 ٠ ع - .

 ئطر أ تكن دهو ريح نيديه_سو ةريرهوا لاكو انانح

 اكمدس رابجلا اه ١ ةدحاو ةزيخ ةمايقلامو نانألا نوكت !سوهيلع ملام |

 هن ةدايزب نع د اك 5 هاحر أ هك لعدال الزب 00 كاك 5 زبيح 0 ؤفكت

 قولا مضيف لونلا امأ تل اذه هه حرش ىف ى قفوروفلا نيدلا مسلا لاو

 انقل رك ةدلاامأو هلوزت كتع كمدضصلل دعبأم 2 ءأ زلا 0 ا ءازلاو
2 2 38 : 10 

 اك نم اهلع ىأ هدس زمهلاب اهؤفكتن ةلملاف لا :ةلطلا ىه ةغالا لهأ لاقو
 ى

 ١١ ىف مالكلا انةقحدقو ةقاقرلاك ةطسنم تبا امال 0-5 عمتج 0 ل

 ”ىشهلثك سيل هيلع ةحرالا ةلاهساب عطقلا عم اهليوأتو ىلاعتو هناخس هللاقح ىف

 نوكتو ميظعلا فيغ رلا أ ةليظلاك ضرآلا لحي ىلاعتو هعمل كيد ىفمو

 كك ليدل ترعسش اذا ت 5 لكىلع هللاو ةنْلا لهالال زن اماعط

 : ثدحت نأ وهو اهرابخأ ثدحت ذئموب ىاعت هلوق نيبو هنيب مّجانكع فيكف |
 2 ك0 501 نإ فيجي. اع

 اهماذ ءاشب عم اهمفص الوأ لدبت ضرالا نا نيتب الازيب ما هجو تلقءاملع لعام

 يلا نائد ريدق#

 امناذ لدبت نأ وهو ايناث اليدبت لدبت كلذ دعب مث اهرابخأ ثدحت ذئموف مدقت *. - - . ن5 د . 55

 راما ليوأتلا اذه ةحع
 ٍِء ع 5 5
 تلا تلاك ةحكاع 3ع قى ىور حج ىلعلدب و#ءاضي امدقت 5 اهريغب

 تاوعلاو ضرالاريغ ضرالا لدبت موب ىلاعت هلوقنع ٍلسو هيلعدتلا ىلص هللالوسر ٠

 1 نابوب ىورو ع ا طارصلاىل اع لاقف هللالوسرإ ا دئموب اا نإف

 رالال دب 0 سسانلا نوكي نأ ا هيلع هللا ىل ا هللا ل وسر ا دوومأ| نم م اريح أ

 نيثيدلا نرذه ىفف دنس ريغإ 200 ا نود ل ظلاىف لاق ضرالاديغ |

 رارسأو هدار 3 .رعأ هللاو باسحلا دعب انيك هب ا 1 ضرالا ل يدب نأ !١ ككل !لد
| 



 رصالانا هلوق نس ( هلَخَر 4 00 م هدعو فل «© هوا رح نتانيسحنالف ) :
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 1001112 لاقالاوه ةملكلا لضاو انفو وةسه نوةرطبال مداعإات :ةلوأ عادلا
 ف لل ودعت لب © مهفرط مه.اادتربال
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 | 9 كت الف ه راصبا هنف ل

 مي 02
 مهفلانعتيلاخىأءالخ ل ا قف م يسغنا ىل انو رظاف مد رظن ميلا عج -رئالوأ

 80 لاكةوقالو هم 43 عار اوهديلق نايكاوق وحال لاش هئموة شعر: ريدا طر فل

0 
 يسؤرىعاقم 8

 3 ١٠ناظل
 ءا ه5 7 ح اك ا.ه
 0 ا 2 جا ل

 3 ةشالاردكاو ة# قا !نعةيواخ ريألانعةءااخ لدقو

 7 (0 توا

 ع -

 5 هوا ةفا_.ةلاموب ,جعل

 3 م 0 18 - هلأ 5 ْ
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 نا ىناثلا هولا ناعالانم هيلع مثاام ىلع اوتبا ىأ اونءأ اونما نيذلا اهعااي

 ىنمال نوملاظلا لذ اع ملاع ىلاعتو - هناي مالعالا القاع هنآيسح نع ىهنااب دارملا
 0 وه 3 ما كا ىد دياع

 لك

 0 مالو ىنءملاو مهل كل د..عول

 مهل سال مهيلع ظيفللا بيقرلا ةلداعم مهلماعي نك

 ةيف لاكشا الف لسو هياع هللا ىلك ى

 ةفالفاز هسسحم نأ زو نف هللا تافدب نيذراع ريغ سانلا رثكأ نال لاؤ-الو

 ليس

 و مهنع لقال ةلماعم مهلماعم

0 : 7 
 :| ريع بطاخت هيي ريغصاا ىلع

 مب صخب لاق 4 راصبالا هنق صوت

 ةريخلا ىلع لدن رصبلا صوعتو امهفرطيال نيتحوتفم هانبع تي اذا لحرلا

 اع ها و 2
 00 مدا اعا #8 ةناقصإ

 .اذهو نيءرسم ةداتك لاق 3 نيعطهم 00 مولا كلذؤ ا لوهنم ةشهدلاو

 | ةدشنم اصخاش هرمصب قينم لاحنم بااغلا
 ِء 2

 "لها لاوحا نا هن الا هده

 ” صاروخ م مهنا كاك هيا ري_خاو ةداطلا ل

  تكاسلا للذلا عشانا عاهملا ليقو ىاذلاو < ني درس ىن»ي نيءظهم ورك راصنألا
 عفر عانضالا . مه- ور ىعاقم 8 3

 نا ىوطأو اذه ىلعق ةددبع تك لوق

 .٠ - و ١ 5 1 ُه .:

 ىلاعتو هناه- هللا نييئاتهاب افقاو قس نأ فولا
 ا فالح ةمايقلاموو فتوملا |

 دمها موقد ْن 5 فقوملا لهاؤ قوملا ا

 ضرالاىل | رد قرا هناؤءال ايلا عت و 0 نال دات 3 فد العا ذعيو ءاعسلا ىلا كو

 ,للالاق
 ١ ةضحلا 0 و ةدغشنم مهاد لب أمها تل ىأ 6 مهنر ,ط مهي دئرال 5

 ١ ىلاعت هلوق ود رن رك اح الإ ىلا 0 سا:ئااهوحو ن

 تحدحر ُّ هواك د ةنلاخ أ هي ءاوه ممدْمأو و 5 3 را 5 مهاغش دف مهما أدم نس ريال

 انكيأللا دوعتالو مههاوفأن م 0 03 رحانح ىف تراصف مه هرودص نم ممولق

 كنع_س لاقو فوكا ةدش نم 0 يش 0 ةغرا ةيااخ يأن 1 كنب لا ىدعمو
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 ىعمو هيف رقما ناكم 5 ىوع ةددرنم ا ءاوه ممدنأو ريمح نأ |

 ءاىسلا ىلا ل 0 راوا امم "امأن هلا :دئموب بولقلا نادي 5

 | ةفاقلا موس داي ضانلا فوخو نعي و
 باذعلا مهيتأي وب #9 ىل اعتو يباع #3 وهو

 ه0

 سانلا دنا او 8 00 هةدش ومولا كلذل ود نم

 12 لو آر لاف تو ردي موب وهو باد مييتأ مون ند ناس ارق ا كم لهأ فوخ(سانلإ

2 

 0س



 ص ءاعك لش وامير 7 انك دقن وكي هناةمضا- 1 مالاف 0 ءا عسا هلل

 5 ىدلاواو رفات ف ىلع ليتر ناد بكا

 ١ 0 مرسلا نا ف ءاوح ومدأ اههثدارا' ليقوام#ل

 8 هلها هيلا ل ا ىلع را مهل وقك لح رلاى ع مايقلان مك ِ 9 ا

 - باطذ 4 نوملافظلا لماع ةافاغ 0 ازا 2 مهمايق هيلادتساو ف فاضل

 هرافغتسا رذ ادع

 مهوتنملكاوأ ةلاعال هريثكو هلدلق ىلع مهبقاعم هنابديعولاو ةئاخ هيلع ىنكال مهلاعفاو

 06 هّحنرذ نه دح وب دق ا

 اف ناَف 7 ىلرفءا امير , هم 1 هنمو هلضشل ا لقو مهاربأل هللا باحهاؤ |

 نوكي اغا هللا نم ةرففمابلط |

 هلةرفغملا باط هحو اف توذلا ند مالسلاو هذالتملا مهلع ءاسالا ةيصع تيدقرا |

 ١
 هاضو نهاالا شلك عمطلا عطقو ىلاعتو دراوعس هللا ىلا اههلالادنمدوسقملا ت تلو#*ء ا

 تلك ناع * هي ىدلا واوو# هتكجر ىلع لاكمالاو ا 2 هلل ةيدويعلاب فارتءالاو ةمركر ١
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 باسعلل سادلا موقناموب ك1 تو ناقل رهظرو ودم موب ىنمي «#باسملا'

 نينمؤملل ءاعد اذهو عماسلا دنع اموهفم هنوكل بانملاركذب ىأ كلذب ىقتكاف |
 ةيظع ةراشب هيفف.مالسلاهيلع مههاربا هليل ءاعد دربال ىلاعتو هئاهس هللاو : 1 1

 لمعي اع الفاغ هللا نيس الو # ىلا_هتو هناعس هلوق #“ ةرفغملاب نينمؤملا عب طش

 ةقيقح لبقو رومالا قئاقح ىلع فوتولانه ناسنالا منع ىنعم ةلفلا 3 0

 ديالو لاع هللا قد ىف اذهو طظقلاو ليوملا ةلق نم ناسنالا ىرتعي وهس ةلفغلا

 مواظمال ملاظا |انم مقش ىلاعت و هناعس 1 ام :دوصقملا) ةياآلا لب وأتم

 نايفس لاق الفغم هلرتيالو مقل لب هنعلؤفاغلا ةلماعب هلماعي ال نابهل مالعاو ملاظالدبد,مو

 ةلفغلاو ويجشلاو رع هللا ىلاوت تاق ناف» ملاظلل ديدمو مولاملل ةيلست هيف ةنيع نب

 الفاغ نكي مل هنأ هي نمانلا العا وهو دارا لسو هيلع هللاىلص هللالوسر هبسحم فكف

 هللالوسر ه.بطاخملا ناكاذاتلق» ن ولاظلا لماع الفاغ هللازيسحالو هل لبق ىتح

 وجد يوب د وايت دوب اسوم يسع ل 0 حمص

 ناهحو 0 هيقف مسو هيلع ع 0

 هناصس هلوقكو رخآ اهلا هنلاعم عدتالو نيكرشملانه ن ا هيف الفاغ

 حز الفاغ هللا نيس الو) فا سعالا باح أ نم وهف هئيسوةئسحه] توتسا نمورانلاهلتبحو 1

.# 
5 

7 
 ا

 ا مهلا وحا ىلع ماطم هنأ عم هيلع وهام ىلع هتنش هيدارملاو يسوةيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 | مدارأو ىرذنمو لاق اذهلف ةالصلا نوعقتيال رافكلا نه ا

 ١ هءاعد ليقتننأ هير ماللاهيلع ميهاربأ لأس ة#ءاعد ليقتو انبر# هتيرذنم نينهؤملا|

 ٌ 6 ذلا كلذ نم ةرفغملا+ اطر ىح فاسدقىذ راش 1

 , اهنا ليقو.!بانو السا نا امهئادار ]رفات اناكو هيوبال ميهاربا رفغتسا فكل
 ا لبق و اهلاعدو تلسأ همأنا لك :و 2 5000 نم امهن 1 هانيش نا لق كلذ لاق |

 ا مودل موب # مهلك نينمؤملل رفغاو قع ه# نينمؤيللو وه ءاوحو مدآ هدلاوب دارا

 أ د.عو هيفف

 1 هللا بسال هنا نم هيلع ن ناكام ىلع تيدثتلا الهر

 قدابعوأ قاعد تس ىأءايالاب نوذام ايلا لص ولاة هزجو و رعوبأ 0 (ءاعدل : و

 لب لات 0 مداعأ ( مهارب ا نوش) (ىدلا روك رتل ويا 4 ا هللا نودنم نونا مك ريع

 10 نينمؤملل 1 هيو

 تن أ (كانل نه
 مف كالا لااتسأوأ

 لتكن راع ادام ةلعأ

 الو )ةيؤتلا لاعاو

 لمعي اع الفاغ هللا

 مواظملل ةيلست (نوملاظلا
 باطاخخاو ملاظلل دبدمو

 مالسلا هب هيلع لوسرلا ربغا

 هللا كوسلال نك نأو

 ىلع مالسلا هيلع هش

 ال هنانم هيلع ناك ام

 هلوقك الفان هللاب_سحب

 ند تملا نم ننوكتالو

 ورخآ اهلا هللا عم عدالو

 نيذلاامااب سمالا ىف ءاحاك

 هاو © ر وطلاب "أ ىنما ودها

 ناطالا هندارملا لقو

 نوملاظلا لعش اع ملاع هناب

 هناو ئد هنم هيلع ال

 هريثكو هليلق ىلع موهقاعم

 ديدهلاو ديعولا ليس ىلع

 نولمعت اع هللاو 0

 (انر) ةالصلا ماعاب 0

 فدابع(ىاعد لبةتو )ا رإ
 ىبوت ذ(ىلرفغا)انيراي(انبر)
 نينمؤملا ل اب آل(ىدلاولو)

 نينمؤملارئاساو(نيئمؤللو)
 موق و ( تانمؤملاو

 راما كا د هه سس سال ١

 ةئيسلادلث داز 0 نمودن كان ف حوةنسأل اه تداز ند ةئسأا وو (ثلدح اخ واو ( ةئسطا مو تال موي م((باسحلا

 ةبوقعكرات لوش( نوملاظاالمعااع



 ىلع( ربكلا ىلع ىلسهوىذلاهتلدجلا)ام”ىش
 مست ناوه وهلدلو لسع“ نا

 ىمعاو ليتسو ءزجلا م١ نيءسنا
 سس املا عوفو ا امال

 رفظااو ١ ةدالولاو#

 بقع ف اا ةيحاحلاب
 0 ع

 نال عقلا لد انمس ايلا

 ةيلاعاا نسلا كلت ىفةدالولا

 نا ) مهارءال ةيأ' تناك

 - ج0 بحم ( ءاعدلا معسل ىتر
 كلملا عمم كلو#نم ءاعدلا

 ةياحالابءاقلتاذا نالفمالك

 هنراعددق نذو عدلج نذ |

 بر لاق دلولا هلأسو
 كشف زيك اصلان ىث هه

 هاحا نم 7 ام هلل

 اعدلا ىل 2 و ءاعدلا 1١ معلا ةفاضا

 اهل ؤءفم ىلا ةفصا اًةفاضا نم
 ع

 دقو ءاعدلا عيعسل هلصاو

 ةلجىف العف 0

0 0 

 ع

 ىلا 0

 ىرذضءبو (ىرذنمو

 توصدملا ىلع افطع

 غلاملا 3
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 هنأال ضعي اءاو ىئاعحا

 العاب ع

 نساعن | نغرافك هتنرذ

 قنوكي هنا هللام

 لازيال امهنع هللا ىقب

 ىلع 5 2 2 5

 ةعاسأا مو وهن ةرطفلا

 ا راكو "ا ةتاو 0 ادعي 7 5 لع 1بهوىذلا 0 هلل 00 ٌ هللا

 رنا 1 3 و ثيح ةنس نب ا ِ سآ تذاةر 8

 مرك أو نمرك !لوقباضيأ(قيرذ نمو )

 ١ ليعم# | هلدلو هناعورو ار ةرشع قتياوةنام نا وهو قععا هلداووةنس نيءستو

 ماسلا ربك |

 - 5 ع .

 - ىه م ىلان ,م ةظفل لخدا 0

 , (قحمتاو ليمعسا) ريك انأو ىلبهوىأ لاخلا عمطو» ىف وهو عم ىنمع

 أ اه.فدلولا ةيم ةنلانالربكلا ع هعد
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 زههع لاحرك 5 اعاو4 ربقعكلاثلا

 0 ىلس هو ىأ * ربكلا ىلع ىل هو ىذلا هلادملا #8 قارغتسالا نمو مولعم لكملا

 ” ةئالا نم اهيفامل اراهظاو ةرعتلل اماظعتسا ريكلا لاح ةيهلا دمق دلو ولاَن

 0و ةقا قدساو ة هنس ليعست و عستل أع عامسا هلدلو ةناىور ِي نا لمعت »

 للخا اذا ىالك كلملا عع كلوقن م هس ى 1 1 ءاع دلاع صا ىبرنا 0 0 ةرشع

 ضالعفلا لع ةلماعلا ةغلاملا ديا نهوهو . ءاعد ىلا عامسلا كاكا ىلع هيعاذوأ هأوعقم ىل

 نب هلاّوس هلبهوو هناحاف دلو ىلإ لأبو ىن راعد هناي ر ١ هشأ هقوز زاحلا ىلع ىلاعت هللا

 اهلالدعم## ةواصلا متم ىنلمجابر 8غ اهالحاو منال |>١نم «نوكيل هن نسال مقوام
 مالاعإب دل هىلعل 25 ىنلء>اىف تبوح :| ىلع فناعغ مى ؟رذ مو ِ ادهملع ايظاوم

 لكى ”ىشنه بغلا ىلع وه ىذلا هللا ىلع ىنئامو ىن»ي مهاربا لوق ةمتنم اذه

 هلوقك وهف لاقاهف مهارإال اقدصت ىلاعت هللالوقنم هنا نورثك الا لاقو ناكم

 نأ لاق #« قمءاو ليعع“ا ربكلا لع ىلبهو ىذلا هللدلا ف نول_ءش كلذكو

 ةئام نبا وهو قعا هلداوو ةنس نيهستو عست نب اوهو مهار ريال ليععتادإو سابع

 و ةثام نبا وهو قءءاب مهاربا رششب ريح نب دعس لاقو ةئس ةردع ىدثاو

 كأن نسلا ادع هىف دلولا ةمه نال ربكلا عم ركلا ىلع هلوق عنود ومع

 ىذلا هللد كلل لاق ةحلاب دله ىلع هللا 1 تيا دلولا نم نانا نس هنال ننملا

 و  ءاعدلا ف قحتاوإ ليعععا سب 0 0 اق نأ عه عدا 0 0 ربكلا لع ىلسهو

3 
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  مهارب ا نا لتحت تاك د وط ن نامزب لمعت لع 6-0 ب رسب اعاو 2-53 >حاو ته دقق

 | ذللق ىلع ةنملا تمظع امل هنأ كلذو قصاب شبام دنع ءام
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 دلا اذ 5 اعا مالاسلا هم ةنلع

 1 عع ربكل | ىلع ىككتهو ىذلا ندا كلذ دنع لاق 2 نيميظع ندلو ةنهم

 1 راق كم مدقت اع اعد هنأ ثيدحلا ف دروام اذ ه ىلع دربالو قع“او

 هلوق ىلا يرذنم كلا ىنا انير هلو اعد هن 1 فيدل مد ىذلا نال همآو

 | لمعمسا ربكلا ىلع ىلسهو ىذلا هللدّلا هاوق نوكد 6 افاد ١ نورت مهلعل

 | محارب را ناك ءاعدلا ميعسا 2 فر نا ف لاخلا َه كعك اغا هللاو رد كفو قدعاو

 | هللا بادسا الف نيكاصلا نم ىل هبر هإوش دلولا 0 ب اعددق .مال_لاهملع

 هتلدت1لا لاق: 1كلذ. تدق ةئاعد ةباحان ره هب هم ا

 | عمم كلوقنم وهو ءاعدلا عيمجا وى 30 نا قدا وو

 1 | ةالصلا مق نع ىنعي كو هلا 0 ىاعحا بر ا هليقو

 ىلع هللار 6 اسام ههوو ةهءاعد

 لرءعس | ربكلا ىلع ىل سهو ىذلا

 د*ءا ذأ نلف مالكش ثالملا

 و

 لد ل

 | ”دلصلا مشن م ىرذ نم لمحاوىأ 8 ير نمو## اماكو 1 الع طفاحو أهناكراي

 ا | هنا ها ل هنن كاعاب لعشنال ى 0 ندو هلوق

 ( دق )

 اا متن ( ةولصلا ميقمىناعجا) برا (بر) ءاعدلا بحت ( ءاعدلا عما ىف

 ل

 سا



 _1 مجاب ةدوس ) دش سل

 تالا مم انكسعم 3 تارُعلا نم مهةذراو ِس عوزتلا ىف ع نيوختل ىل ان تل

 انت امرد> هلعح هب وعد ل>ونع هللا باحاف ةيعتلا كلف هك 7-5 هيلعأ هب

 موب هيغل راغاو ةفضلاو ةيرلا كل 0 "رم

 ِكتيدويقل ارانهظا : هاك بزطل اىلا انلةح احالف انسفناب انما جراو اكاصمو
 نم نلعنامو ةقرفاادحو نم ىنذئام لبقو كدنعام للدالاسعتساو كتجرملا اراققفاو |(

 ىلاعت لالا ءاجللاو عرضتلا ىف ةغلابلل ءادنلا ريركتو كيلع لكوتلاو كيلاعرضتلا
 هتبسن ىوتسي ىناذإعب ملاعلا نال ه# ءامدا الو ضرالا ىف ”ىّشنم هللاىلع ىنءامو 0

 محا أ سائلا هدفا لاول ةيعاش فذ كلل ضالا

 سوحلاو ىراصنلاو دوما تول 0 0 لاقو دنهلاوكرتلاو مورو سراف ألا
 ىوب ىوه لاق ىبمصالالاق ميلا ىوبم نولسملا رهف سانلانم ةدئفا لاق هنكلو
 انالقتيأر لوقت اك مهديرت مهلا ىوجت ءارفلا لاقو لفس ىلا واعنم طقساذا ايوه
 الف امم دانا نبا لاقو مهيلا عرمست ىوبت أ ,لاقو كديرب هانعم كوحت ىوهي
 لاَعتذ ن . رسفملا غلااو 3 نأ فرخلا اذهىف ةعغللا لهأ لوق اذه ل و ردحتو مهلا

 0 ناب ادهىفو مما عرسست ةداتق لاقو كب ةرايزل مه !؟نح ديري سايع نبأ

 جح مهقزرت 1 نينمؤمال ءاعد هفو مهايعالال تيبلا مح بلطا وه اعا مهلا بآل

 م هلوقىف نه ةظفلوةدحا

 تدييلا5 رايزل سانلان 9 ملا نأ نع 0 مهنا هكب رذنم 2ك ناكل ءاعدوت ا

 كعَو هيام رهظام اسدلاو نانلامأل 5 ءاعذلا اذهاذت مالسلا هيلع مهارا 6 :

 عقر رزلاو 300 ا اكس كقارر راك ىنعي # تارُقلا نم مهفزراو ف هناا

 دارملا نوكي نأ لق< لبو راقلا كلت لضيعل ةكم برش ىرق ةراع دارملازوكل

 تارك 29 ىح ىلاغت هلوقك وهف .ةراعلاو .لقلا قيرطب له لا تا

 قام لمت كنا اتير* وه تاءاطلا ةماقاو تاداتسلا ءادأ لعدم ناس

 امزانلاوحأ هتاقلنا ئمملاو هيفاك واذالا الع ىلا رعت اك رن دك 5 هك ناعنامو

 و ءاعدلا ىلا ا ةحاح ثاف ا :ماش جرأ تا اندسشامو ان

 ءادنعام ىلا اراقتفاو اكلت نمل الاذتو كتمظعل اعشدتو كل ةيدودل
 كوعدت اعا بلطلا

 . ع 0 0 3

 ناعئامو عرر 8 ريع داوي ا ثيح هماو ليه“ ةقرعب دحولا نم قام 3

 ىرجام ىنعي نلعنامو باقلاىف نكمملا نزاان م ىندي قام لبقو ءاكبلانم نإ
 لاق اناكت نم ىلا مالسلا هيلع 0 رسال تلاق ني 8 ولا دنع رحاه نيبو هث

 لع سي ءاىسأأ قالو ضرالا ف 06 و هللا ىلع قامو 3 ان هضياال اذا تلك هللا 1

 | بحا اذا ىوم ىوهن 1 و هربع ا ىوهن 70 لا لعل

 اناتاردا لعاشكنا ىنمملاوان داع !عتاك ان رسسإمت  نلعئامو يا |

 | ةحراج امهلمحف ةدقفا عجلاو باقلا دا 0 ىرهوألا لاقو نيتحراج داؤفلاو

 (تارعلا نم مهقزراو )

 هفام ايداو ا

 ند مهلا كا اا 1

 مهلعل ) ةعساشلا دالبلا

 تاق هنعلا و

 تارُملا عاونأ اوقزرب

 ءامالو رع هيف سدا داو ىف

 ليلدر كلا ءاذلا (اخر)

 هللاىلا احللاو عرضتلا
 (نلعنامو قحئاموعت كنا)

 امو) نلعلا !هتاكرسلا عت

 انى نم للا لع" نع
 نم(ىاوسلاىفالو ضرالا

 اهدصت لح و نع هللا مالك

 نموا مالسل هيلع مهارال

0-2 

 ه2 لا 1 ع
 قارغتسالا ردو مها , امالك ا

 ا َّ تمعن ىتلا عنلاهذهنو ركش مهلعا قع ه نو ركشي مهلاعا هن ىلاعتهلوقو دع ا

 , اهنا ايندلا عفانم ليصحت نأ ىلع ليلدهيفوكنوءظعإوكنودح وب مهلعا ءانعم لبقو

 هانعم لشو

 تزال نم مهقزراو)
 ل

 مهلعل ) تارُقلاناولأن م

 ارركشي ىل (نوركشي
 كنا ) انبراي(انبر)كتمعن

 ليعامسا بح نم( ىنلامإعت

 قحمسا بح نم( نلعت امو)

 هلءافملا نم نلعنامو ليءعسا

 لاشو

 ع .

 0 ىث نم هللا ىل 1ع ىقح | 3 و)

 رشا ع

 ءامملا ىفالو ادالو ١

 رية



 00 اوهشلاتيو)

 ان ع تيدكساب ةفلن
0 8 3 

 0 هلا اذه ممكسأ

 كتب دنعةالاصلا اوم ةملالا

 هلرك د هورمعإ وو ا

00 

 دف لعهحاو 0 كدا معو

 هد هَ نمةدفأ (نعانلاو ١

 امل ضدعنتلل ني و سائلا

 لاقول دهاحم نع ىور

 مكتجازل سانلا ةدئفأ

 كزتلاوءورلااو سرا
 كلوقكءادشالل واَدَتُهلَأَو

 لق ديرت مدح ى ىنمباقاا

 0 0 ل هاكف

 ىف هملا فاضملا تركنو

 داع ريكتتل لعل اذه

 لواتتلة ركن ةباآلاو مح

 (ملاىوج) ةدئفالا ضعب

 دئاطلا نم" يلا عشت
 انوشم مود ريطت وةعساشلا

 اوععدلإلا: زار( اكناو")

 2 ) ل
-_ 

 لءحاف)ةيمكل او ةالص

 بولق ) 00 هه ةدغفأ

 (معلاىوب و رصعل نصاتلا

 ةئس 1 عزتتو قاع علا

 كنامىف انيكرشأ اولاقف نبع |

 تاذلاب |
 كا“ م 75 وةماقالا هيه طالا 5 ةالصلاةماقاب مهل ا

 ل١ لاق مهلا .قاتشتو نم © ىلا
' 3 

| 

 مي ه6 1 رشع تلات ا ْ
 ماللا © ةولصلا اوعقيا انبر ف تلعفف انابلاىف ككرشن

 قزن صو سا لك رم عقلبلا ىداو ولا اذهب مهتنكس ام اكل ةقلفم ىهو ىف مال

0 : 
 ١ ١ ةدوصقملا اهنا ر يكل ةطيسوب بو ءادناا ربر>دو مرد 21 كتم. درع جالصلا ةماؤالالا

 ٌ ءاعدلاوهدارملاو راما لءقواهل مهقش و هيل ع“ نهد وصقملاو 7 ةعأ مل ند

 | ةدئفالع>او ل« اهل مهقفوب نا

 اتا ةدئفا لاقول لبق كلذلو ضعبتل نمو سانلا ةدئفا نم ةدئفاىأ 4 سانا| نم

 | ىمبلقلا كلوقكءادتبالل وأى راصنلاو د وهلا تح 06 مو ناو ن رم راق مهم اعتجدز ال

 اوعوت دق ىرفو»ةز زمهلا دعب ءاس هئع فاك هد فا ماشه ارق وع سان ةدكفا أ ميقس أ

 1 ٠١ ةا>رلا تدفانم لع 1 1 ا رو 00 3 < جدئذأ تاوواتم وك لح

 | اهحارخادفدحولاناكنا #0 حرطبةدفاو ره وحن نوا د ةعاج ىأتاعاذا

 ى 0 85 ادادوو اقوشمهيلا عرس » 00 ِش دفنا نم ن 1 رى زوج و نسب نيب

 للا اواس
 ا مهنآو 8 مهنه ةديرعأا لعتو الثا بشو رهنعتاب اكل ذا وح مهعماو أزف ميله 3

 كا ىف تدشن نيد مهبعأو

 ( هلوطبثيدحلا مدقش دقو اذه. نملوطاب ىراممل | كح ردا ا ةعكرت ملاط د ل.ءععأ جوزتام

 ا ٠ ىأض يعتلن ,مهىر م ر هلوتفذي 8 يسقاسأ رع نو ريس ىف

 | نيبداو هناال عر زهق س

 راو اولزف ننالا بع ىعو لمعلا مأكلذ لاف ع-وهيلع هللا ىلص ىننلالاق

 دعب مها 7 | ءاحق لعبا 1 ا عاما هوحوز

 دل ىعيعرز ىذ ريعداوب مالسلا هيلع ليم ىردذ

 0 ارح داس حلا كني دنعتكم دا ووهو داحا لمحو مالا ل 2 نال

 صعب

ٍْ 

 ١ مرحو ءوسب هولاإف ةرابجلا لعدمرح هللازال ليقو هزيعدنع مرت#الام هدنع مرتح
 | ىلع مرح نال لشوهفرشو هناكملامز 7-75 مهاوخام لءحو هامرعو هب نواهتل اهل ضرعتلا

 أ -
 1 ةحابم تناكءايشأ مهسفن 01 دا نيرأ ازلانالام ن2 ىف لوو 9و

 كتيب دنعلاة فيك تلق نا« نافوطلان ل ةرامملان |[ 6 ولع 5 نم مهن

 هيلا ىحوأ لج وزعدتلا نإلَع 0 تلقكلذدءب مهار راهن اعأ وك مدح ثدي 1 نايم ا

 هنم متتما ينك نافوطلا
 هكا كي د اضي اقع

 1 را كتيب دنع لاق كلذلو رهف رس ةناو نامرلافاأاس 3 ناكدق ترب كانه هلنأ هذ اعأو

 1 6 لءقو ناؤوطاادنع ًِ 7 مث ن ناك ىذلا كب دنع ىدللا نو ل ليقو

 ىنمملا نوكينأ

 اووهيل امر اءذدإ

 د!
 قارح ىلا ناد دع

اللادك ةولصا
 : م

 ىداو ولا اذ,مءدالواو لدععسا هو

 ؟ ناكملا اذ هوو ثدوعس د كاع قباس ىف

 أ ى 2 رد ن ه اموق كا 1000-5 اويقتما ىف

 اوي 0 لح كا مهتما ة 2ع ىذلا
. 7 

 اىرج» دقولا مح ىوتبلا لاقو | ساعدت لوح 3 ةذالثعلا اوي 0

 .لاثو عضوملا اذه ىلا مهب ولف لك 1 هنادجتر قديس

 6 سانا | نم ةدعفأ ىزوملا نا
 _ى

 1: بالا لمعت ع م تاقلا بر قل ةدئفالاب بواَل نع ريعاغاو

 1 دا ةفلاو 0

 1 اقدا و 2 هلعح اذهلف سانلان ىه ةعاج ب ولو



 ىداوىنءي## عمذ ىذريغ داوبإ# مهناكسال نمكتم هناكسا ناذهنمدلو نمو ليما رهو أ

 نواهتلاو هلضرعتلا تمرح ىذلا * مرهحلا كتيدنع ل تيذنال ةيرخهناذ ةكم
 5 عا رو د هيلع لوتسيإف نافوطلا هنم عنموأ هك هناهت امنمارظعم دزي وأ

 ناىوردملا لو. كانوأ هن لواءاعدلا اني

 ليعمس |هنم تدل وفامماع تراغف مال هيلع مهارب الاهتيهوفاهنع هللا ىذ رةراسا تناكرحاه

 نبع هللا رهظاف' ةكم ضرا ىلا امهحرخاف اهدنعنم امهج رنا هتدشانف مالسلاهيلع

 انه نزع و ليغ 5 5 هودصقف ءاملا ىلعالا ريطال اول 0 اروط هع 0 مهرد جنا مث مز

 د حا لد ساسيعنبانع ( خو * مرخا كنب لع عرز ىذري-غ داوب

 مههاربا بءاج مث ةراسللع اهرثأ ىنمتلاقطنم تذختا ىل_هعسامأ لبق نم قطنملاءاسنلا
 روعسملا ىلعأ ىف منعز قوف ةحوددنع تديلادنع امهعضوىت> هفضر ى هول ءعااهشابو

 ءاقسورع هيف ايارح امهدنع عزل كانه اال ءامامسدلو دح ًادنموي ةكع سدلو

 ادرءانكرتتو بهذت نءأىلا مهارباإب تلاقف ليعمس ا مأ هتعب .تفاقلطنم ميهاربا ىنق مءامديف

 هللا تااقفاملا تفتليال لءحو ارا كلذدإتلاقف ”ىثالو سي ةسيل ىذلاىدا ولا

 عفرفتاوعدلا هدماعدف ميههاربا قاطناف تعجر رمتانعيضيرال اذا تااق معن لاق اذه. دل سعأ

 3 تاعح>و نور كشر غلب قحعرز ىذريع داو ىرذنم تا ا لا_ةفددإ

 اهنا شطعو تشطع -- !اىفام دشناذا ىتح ءاملاكنذ نم برشتول | .ءمعا مضر ليعم“ ا

 اًفضلا .تدح وثدبلا' رطتتو] 201١ كشاف طبا> لاقوأ ىواتيدبلا رظنت تلعجو

 ادحارتإف ادح 0 لهر ظنت ىداؤولا تليقتسا مثهيلع تماقفاهيلي ضال ف لح

 < اذا حد وهال اسنالا ىبستعسملا «ءرد فرط تمفر ىداولات غبا ذا ىتح هنم تطبهفأ|

 - 00 افادد آر له ترظنن ةاهيلع تداقف ورملا ا مث ىداولا ||

 ةورا لع ت رشألف * امهنيب سانلا ىجعس كلداف 0 ع هللا ىلص ىنلا لاق سايع نبالاق !

 ؟ 5 م 5 5 00 ع
 ركنا تدعم ادق تلاقف اضرا ان ود تمعس# تدعم ماهسفن دبر هص تاقف ان وص تدعم

 ءاملا رهظ ىتح هحان لاقوأهقعب تحف معز مع دنع كلم اب ىهاذداف ٌثاوَع كدنع 1 ا

 ف رغتامدعب روش وهو 0 اًمسىف ءا ءاملا٠ نمفر رع تاءح وادكها اهديبلوقتودضوحم تاع . ا

 ليت 5 هلبا حر مكوة هللا ىلص ىننا لاق ساب 1 ن.الاق 6ك ,ةلامر ردو ةباور ,ىو | .ٍ

 اعدل تدخر درو لاق ان ومات ذدع م لح احا :اكلع ام نمفر: ملواىاتوا منعزتكرولا 1

 0 ال هللا ناوهو 5 أو م اا اذه كمل 1 | 5 ا يهْن ع بطلا ىفاختال كالملا اهلناس ْ

 6-5 هنع نع دحام لو كا د ان ةمارلاك ضرالان م اعفنرم تلا ناكيدمأ ||

 قر 0

 ء.داولا اد مان دهعلع امىلع روددار ماطلا ادهنااول اف انئاءارتاطو أر فتكم لفس أ ىفاولذتف ||

 8 انك ط نمل ريل م مارد نمل لهأ 1 مرج نمخقفر مك تم ىح تكالذك تناكف

 ا كل ليمع# | مأوو ملقا مهوربخ افا وءح رف ءاملابمهاذاذ نييرحو ار اولسراف ءامدشامو ا ا

 ا نبا لاةمعن اولاقءاملا ف ركل ق>النكلو معن تااقكدنع لزن: نأ :!نينذأتأ اولاقفءاملا |[

 نوكبال ( غرزىذديغ )
 دنع)طف عرز نم ىثديف

 م رح ىلاعت دللان آل هد ىبع“

 هءنواهتلاو هل ضرءثلا

 هناكملام رح هلو>ام لءحو

 مظع مرتع هل رايح

 كرو |اهك [اهتنا لحم الة مرألا | ت ع - .٠

 هى نانوطلا لع مح
 هي قعد الاقدتع ىمعس | هنم

 ريغ ) داوىف ( داون )

 الوعرزدب سبل( عّرز ىذ

 ) مرا كتي دذع 2

0 4 

 هل ىلإ 9.



 ع .٠

 اريثك نالضأ نما بر )
 تالاضمناء> (سانلا نم

 كيشلا قيرط ىلع ْط

 نييبسا 0

 (ىنعتن 1 ة)_مالض الص نوم : كف

 الجم اقين> ناكو ىلم ىلع
 ع تر ٍِء .٠

 نءف) ىلهصاصت>اطرفا

 هازشلانودايف ( ناصع
 5 ا ع

 1 نهووأ(محرروفغكناف)

 روفع كنان كرش ناصع قاصع

 انبر)نمآو بانا 2

 ص 0

ندهوليءعتأ هو ىدالوا
 

 هنمدإو

 نالضأنما) برإ(بر)
0 

 سانلا نم 0 نضال

 ند ريش 0 5 لاشو

 قيد عبس ْ 2222 نو سان ل

 م لع(وس) ]عال

 (قاصءنمو)

 زواحم ( ا

 | (مح ر)مساعبو 42 غارت

 (انير) ةبوتلاىل اع تاتد نا

 تادعأب 0

 دعو ولع اما( 0 ذنِم)

 رحاه
-_- 

 نف امدلاةو ٍ +

 ع 3 58 م

 قيفوتلا ذعبوأ ءادحا هج رو هارفغتنا ردن 8 ميح ر روذع كا قاصءنمو 0 ا

5 0# 
 | ةىصعلا كنم تلأس كلذلف «# سانلانه اريثك نللضا

 0 مه سعو ىل ىلاعت هلو ةك ةسبسلا رايتعاي نعاا لالضالادانساو ني كك

 ا | نيدلا سا ىفى نع كفنبال ىضعب ىأ © قم هناذإ ىنيد لع © ىنعبت
 ف ىف

 | نيبوهن قرف ديعولاناالا 1 ىتحهرفغي نا هللفبنذ لكنا لع لياددنفو ةبوتلل

 ىنيل رذنم تنكساى ةااسسر ق«هديغ

 0 ع

 20 لوعنملا قدح رذ نمي 0 ىدر د ضعب ىا 5200

| 
| 

 أ

ْ 
 ا

 || د
 ا

 / مالسلاديلع ميهاربا ءا ءاند لوالا د ولااضي ا هو>وْند 2 ءاثلا هجسولا نعت ارك

 ظ
 ظ
 ظ
 ١
ٍْ 

ٍْ ا
 

 / مهار ريانا ىناثلا ةح ولا كانا انلعحاو هلوقك وهف تدثتلاو نئصعلا ةدايزل زل 7

 0 / ءاعدلااةيباعدهنأالا مائصالا ةدابع نم هع نا 0 ناو, مالسلا هيلع

 اردقال ل هللأ ضقىل 0 | ةقافلاو ُه هةحا جا اوز علا راهظاو ن ول ىيصه

 ا هللأ |

 / وهو هينبل ءؤاعدامأو ءاعدلا اذه هسفنلاءد بسلا اذهلف هيتلاهعفن مل ”ىثيهسفن عفن ىلع

  هيلص نه هيئيلاعد مهاربانا لوألا ورع ب و لل 2

 ملو
 نأ كغالو 0 "1

 2 هلوعدنن "اولا: نذا

 ِء
 طئاؤد ينم ني
 | ا

 ْ  نيدوجوملا ا كلوأ و هدالو اما ردنا ىتاثاا هحولا

 ا عدحاو ولا لاقثلاثلا هحولا سو بم أدق ماللسلا ةملع 0

 اوه سم ءانين الا اعدنال مه

 ولا سرا ماعلا نم ءاعدلا اذه نوكي هد

 ًانملاعد عأءاعدلا ل 1 نيذلا ىو

 كه .لف سلا نئدقو ول |

 00 3 5 لا رخآ ىف لاق: هيلع لئادلاو الأ نم نينمؤملاب ص م لانس نا عبارل |

 ها عما

 "ماتصالان ال زااذهو ضال ماريشك نالضأ ب ماناعالا ىندي # نهنا ب ر## كات

 1 اهتدامعب لالالا

 1 ذأ ا 1ع هللا وهمه ى سدا دش د ىلع هعش مل 1 0 هش كلذو ىنم هناف

 لص ام هن الااهديع نم لضت ىتح ايش لقمت الة راحو تاداج

 | © ىنمدنا» ىمبتنف 9 امدسب اورتغاو اهبونتفاعاو مت غو ايندلا مهتنتف لوقتاك اهلا
 ّْ 0 0 لكلب نكس در ”ني.دملا عي ىمهنافىداقتعاو ى دلع قشتنف قدي

 ْ م 1 تت ارك دأى كاواجالا
 ' انرفلاف ىارخ راخ ى كح كح ىمهنافمانع» لبق و ىليح نيا عل !نم ةمل ودا 1

 أ ىدلالاة < ميح
 00 فارع

 0 داصع٠ نهو لاقئادهىر راسالا ن

 أ ثول روت
18 

 2 روفغ كنة نيدلا ريعىف ىنعي هي ىباصعنمو 0 صاصتخالاو

 نود دامك اضع نمو لتاقملاقو محر روفغكلاذ بان مث ىناصعن هو

 . ركبوأ ف محال
 00 كد واسم ن داك د1 تت ةءكياف و رفغهلر فهن

 ا
 ظ
 م

 ب
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 ريصملاو لزتملا (

 اولق(هلل اولدجو ) منهج
 رارقلا

 ) ادادنأ ١ هللاوقصوو

 ا قاثوالا نمآلادغأ

 || (هليبسنء) كدب (اولضيل)
 1 داي (لق)هتعءاطوهن دنع

 اهودعف

 0 اهرخ نيساقم 0100 موقلا 1 ايس اح اهو ماض ؛قهاهل ن رايب طع منهجو# |

 ١ تاوهشلا ل بة نماهناف ن نان الا اهو مكئاوهشب 6 اومتعلق © ضرغااكل ءج هتمدن ١

 ( هي راثلا 0 ناف ٠) هلوقب هللع كلذإو ةلاعال ناّثاك ننسمالاناو هيددهملا |

 26 أف رظلا لعغوأ ةمالعورس ىوذ

 َ ىدهلا قيرط نع سانلا اولضيل ىنعي  هليبسن الانا ل 8 اريبكاولع لدن لاو ْ

 ذآ عتملا نونلاوذ لاقوتلعلاو نالدلا هيدا 0 ) اوعتع لق ( ور#و منأو ىم

 ىدابعل لق )اهلا ركسج سم( رانلا ىلا

هحر قملا ى ربو < ن
 ل1  اولعجو# ما

 سودو.ور رعوباو ريثك نناأر 72 تارععللا هيلو ء اولضيل ادادنا هلل
 هند ْ هاك الن كلو دادنالا ذاخلاىف مهن علا الضالاالولالضلا سيلوءادلا

 : أرقلا 0 00 منهشل تصان ردقم لعفل سفمو ها

 0 بوقتعي *يع

 أ ىلا ا واطملاك هيلع ددهملاناب ن ناددا سمالا ةغرصب ديدهتلا ىو اهب عت 0

 ١ 5 اونمآ نيذلا ىدابعل لق 0 عاطم سآ نم هنروم املاك هنف هك امهنال بطال اناو
 | فودح لةلوقمو ةيدوبعلا قوقل نوميت“ا مهناىلع اهتشو مهلا هامل مهعخ 05 و دتخ ]وز دو 2 ل ا 5 0 :
 | هيلعىلاعت هللا لص لوسرلا مهتعواطم طرغلا مهناب اناذا نو 0 37 ١ ةولصلا اوم# ف اوقفناو ةالصلا اوهقا اونمآ نيذلا ىدابعا لق ىأ هباوج هيلعلد
 مث ادق كفخلال ثيح سو

 هانقز رامم اوقفشو |

 سالامالباردش نازوجنو هلبحوملا بيسلاك هناوهسحانع

 هلوقىف ن هرم ىل ملو انهه كلذ نسح امناو ام لول 5 ولعت 8 ِ

 الامس عا نم تفخاماذا « رمش لك كسشن دشن دج

 | نمددال هنال فءضوهو امهماقمنيكاق ١ وقفلاو اووقا اياوح امهليقو هءلعل ةلالدل

 ا  لعافلاناكاذا ةييذلا ظفلي باحتالةهجاوملا سمانالو هباوجو طرشلا نيبام ةفااع
 ا ىألاحلا ىلعوأةمنالع و فاه ار يل ىلع ن نارصتن م 3 هالو 1 الاد اددحاو

 1 تبحوامل مال ارفك مب ماع هتلاةمعن ركشاولدب نكتار هَ ليقو ىلع هللاةمعلاو ربغعو

 | ا انفكلاب هولدنو ر لا اوريع ماك د كلا ١ ةيعئلا مزه تل ركشلا ماع

 هاوش ة اذلهلا رادىنعإ راوبل لا 2 م رفكو مت د ى اع مهيعب ند قدا مهمو# |

 ا ىنعي 6# ادادنأهلل اولعجو ف رنا . رارقلاس بو امولصي 000
 0 دنئلا نع هللا ىل 1 لشءالو هيشالودن ىل 17 هلل سلو. ما دال نم اهامش و الاثم

 ” لئالقامإنأ اسدلاىف اوعتع رافكلا ءالّؤهل دمحاي لقىأ 0 وكلا قملان.دو

 || اوعي اونمآن يذلا ىدابعل لقؤلل ىللاءتهلوق # ةرخآآلا ىف ىنمي 4 رانلاىلا كريصمناف ف
 ا امماوقفنيو قه اهناكرأ مامت اهماقاو ةبحاولا ذاصلا اوعةيلوا اوعف م ولصلا
 ١ قافنالا مج هيدارأ ل بقو ةبجاولا ةاكزلا جارخاقافنالااذ_مب دارأ لبق 6 مهانقزر

 ء

 واش الاوةاك ز 0 جرام لحما ىلوا مومعلا يل | هلجو رياودي هع كي

 0 اغلا لاحو سلا لاح مهلاومأ ن نوعفم ىنعي هي ةسالع وا رس #8 ربااووحو 0

 مد جسوم 0-0220 2م بوب و سبع 77712

 0 2 ىب (اونمآ نيذلا ىدابعل) داي( لق) ةمايقا امون( رانل اهلا عريصم ناذ ) كرفك قف اوشيع (اوعتك)ة كم لهال

 (اوقفنيو) اهتقاومف ايف بجتامو اهدوجحسواهعوكروابوضوب سمن |تاولصلا (ةواصلااوميتي )لسرلاو بتكلابو
 ارهج ( ةينالعو )ايفخ ( ارس )لاومالانم هانيطعأا.( مهانقزرام) اوقدصتب



200 
 كا ها كاس 0 ا |

 او راصق مهنم ا مهلا 0 2 5 هناكمهوعضو 0 ا

 مهلعجحو همرح مهنكساو ىلاعت هللا مهقاخ ةكم لهاكاهلديرفكلا نياصحخ اهل نيكرات

 اورفكف غو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمع مهفرش و هقزر باوبا مهيلع عسوو 2 ماوق ا

 ويعنلا ىواسم اوقف ءالذا اوراصو راب عون اولتقو اورساو ينس عبس اوط## كلذ / ا

 ةريغلاوش نثيرف نم نارلالا مهامهنع ىلاعت هللا ىضر لعو رعغنعو 1 نيؤوصوم 3

 0 - فكل

 رفكلا لعمهلمحت كالهلا راد 3 داوبلار راد #8 رفكلاىف مهوعباش نيذلا © مهموق

 ههحو لبق انا 5 ب وديلع ا وسر كرشبامأ ةاتنأاي كيكسام لوقبدشا |

 ةريغملا وطاماف ةيماوشو

 لوحاويأ ملا :ش بارتلاىلع اونشف ىوقتفداذاذ نان ال ودا ىبيهصتالو تنانأأ اذافدمفو |

 ىف مش اما ىلاعت هللا ناوه تباثلا لوقلاب تيبثتلا نم دارملا لق هيفةليوط ةدايزب !س

 0 ملاذ .ءلل ىتينيف مظعأ هبلقف اهخوسر ناكرثكأ صالخالا ةداهش ىلع ]ا

 عيجو هتلفقو همونوءدوعقو هماقنم هءالاح عيج ىف هللالوسر دمت هللاالا هلااللوق ١
 صالخالا ةداهثىلع هتظاو» ةكريب هقزربنا لحو نع هللا لءلف هتاتكسو هتاكرح ١

 هللالأست ةرخ آلا باذعنم هصالخ هيفاع نيكلملا باو>هيلع لهسوريقلاىف تدثتلا ١
 *ىشن لك عدنا هناسح اودماركو هئموهلضفب هلئهستو باوحلا نسحو ريقلاو تلح

 7 هما ىدبال ىلاعت هتلانا ىمر 4 نيملانظلا هللالضيو ف ىلاعت هلوةو 6# رد

 قيفوتلا نم ىنعي © ءاشيام هللا لعشو إف ربقلاىف باوصلاب باوحلاىلا أ
 0 لعش اع لكس الانف 0 ضارتعاال كرو تيبثتلاو لالضالاو ةياديلا ْ

 0 ها 0 ا شب رند نار 08 هخ ءاّللاىضر باط منا نب رعت رش 1

 8 ريع اولدب دوش نيد ىلا اومتسدقت او رم 0 0 3 |

 اواحاو » نيح ىلا اوعتك ةيما وئاماوردب مون م

 ا هلوطب ل 0 ركذو ظالوسر ادع ناو هللاالا هلا ال نأ ةداهشدعنام لضفأنالقو

 5 هح 7 نلسر رد عجارأ اذام رظن أو ركب سن أتسا ىتحاه+ مسقيورو زح رحتام ردق ىربق ا

 1 8 ةانااوم تناك ذا م 8-2 ايدلا اولا ةداهش ىلع م ء.ظاوم ل 0

 لاق مثمهج لاش و ردب راد ىنءيكال هاار 7 3 00 ارز ' مهموق

 مهمادقأ لئوو داك كك هروس ١ تناثلاأل

 ةردشلاو مهو و ا

 5 هللالعشو)لزأو لضأ

 ىف هيلع ضارتعاالف (ءاشي

 لالضاو نيمؤملا تدشن

 اولدب نيذلا ىلارت ملأ) نيملاظلا

 هللاةمعن ركش ىأ( هللا تمعن ا

 ىذلا اهركش نال(ارفك)
 هناكم اوءذو ماع بحو

 ركشلا اوريغ مهناكفارفك |

 اليدين هولدبو رفكلاىلا

 دمت مههر " (ةكملهأ هو ||
 هللاةممناو رفكةمالسلاهدلع |

 ركشلا ند مهمزلام لدن

 نذلا ( مهموقاولحأو ) ْ
 كلا لع" م

 كالهلارد( اويلاراد )

 هد وعنا

 هللا فرصي ( هتالضيو) |
 لوقنعنيكرشملا(نيملاظلا) |

 ىل ايندلاىف هللاالا هلال |
 الو سفئلاةييطباولوشال |
 او-رخأ اذا الوربقلاىف |
 0 مهو روبقلانم |

 هللا لعشو ) ةواق-كلا

 لدا الام( ءاقيام
 اقر م لاقنو ثثثاو

 ربذ ملأ (رتملأ) ريككو ركتم

 نبذل انع(نيذلا ىلا)دماي
 ةنماوريغ(هللات «ءناولد) )0

 لسرلاو باتكلاب هللا ||
 اورفكىأ رفكلاب(ارفك) |

 نآرقلاو مالسلا هلع دمعت
 ةريغملا ونيو ةيمأونب مهو

 اواحأو)ر ردم ون نومعطملا |

1 



 هريقىف هناسلف ناكلم
 امو كبر نم هلنالوتف

 لوقف كيب نمو كند

 مالسالا دو هللافر
 ةيلع هللا ىلص كح يس و

 3 تلا فداه ىدانيفاإسو

 كزذف ىدبع قي

 اونمآ نيذلا هللاتبثهلوق

 لوش مث تباثلا لوقلاب

 سورعلا ةمون متادج

 اعل م اذاربقلا ىف قعلإ

 ءنعءدوادوبأ هجر أ حور راادقدا اع منايا رريص,ف نياقثلا الا ا

 0 رع كلاثلاءزملا م

 أ هيلع ىلاعت 1 ىلد دع 0 عنوانا ل 5 كئيدامو كبر

 لوقلاباونمآ نيذلا هللاتش هلوق كلذف ىدبع قدصنا ءامسلا نم داستم ىدانف سو

 ىناسنلاهجرخ أو #

 رخآآللو ركتملا امهدحال لاه ناقرزأ نادوس أن اكلم هانأ كدحأ ريق اذا لاقوأ تملا

 الرو هتلادع وه لوقأ تنك لوقف لحرلا اذهق لوقت ثتكام نالوقف ريكتلا

 اذه لوقت كنا 5 انك دق نالوةف هلوسرو هدبع ادم نأو هللاالا هلال نأ دهشأ

 العا ىلا عجرأ لوقيف من هلل لاقي مث هيف هلروني مث اءارذنوعبس هربقىف هل مسي مث

 هللادثمس ىتح هيلا هلهأ بح الاهظقوبال ىذلا سورعلا ةمونك من نالوقيف مهربخاذ

 ملثم تاقف الوق نولوق سانلا تعم لوقف اقفاتم ناك ناو كلذ ىو دم نم ع

 0 لا ضرالل لاهتف كلذ لوقت ا عن انك دق نالوقشف ىردأال

 هقفاحا فاتخم هيلع متالتف

 ةزانحىف 0 هيلع هللا لص هللالوسر عم انجرخ رح لاق 0 ء ةعىدمرتلا

 مف 00 نإ ]سس الوبر يلف دو دي الو ربقلا ىلا ترتاف راسنالا نش لجر

 1-0 قلك وهدم نم هللا هشعرب ىد أب 6 أمم لازب

 هسأر عفرف ضرالاىف هب تكيدوع هدو ريطلا انسؤر ىلع اتاك هلوح انسلجو
 لد ةياورىف داز اثالثوأ نيترم ربقلاباذعنم هتلاب اوذوعت لاقف و هيلع هللا لص

 كنيدامو كبرنم اذهاي هإلاقن نيح نيريدماولو اذا مهلاعن قف معسل تب

 هان الوقف نم هلنالوةبف هناسلعفن

 كلا

 ىبردللا لوةق كب اهمها ,ىو كس نمو

 1 لوس روع لوقت 53 رلااذهاممانالوقيفمالسالا بد لوقيف كنيدامو |
 هلوقكلدف ةياورىف دازتقدصو هن كفا و لات باتكت 1 ةلوتيفكدردامونالوةرف

 لاق هانقل مث ةرخآآلاؤو ايندلا ةومحلا ف تباثلا لوقلاب اونمآ 1 كم
 ىلا ابان هلا وحفاو ةنخلانم هلاوشرفاذ ىدبع قدص نا ءامسانه دانم ىدانف

 رك دف رفاكلا ناك ناو هرصيدم هريقىف هل حدضيو اهيطو اهحنر نم دكراف دخل

 كيرنم هل نالوقيف هنا سلق ناكلم هيتأيو هدسحىف هحور داعتف لاق هنوم

 ١ لخرلا اذهان نالوقبف ىردأال ءاهءاهلوقف كتبدام نالوةنف ىردأال هاهءاهلوقيف
 . ع

 قدعتع تدك ذق نا ءاعلا نم دانم ىداننف ىرداال هاهءاه لوقف كف 5 ثعب ىذلا

 قيضيواهموعم واهر ,ح نم هس أمق رانلا ىل اياب به] اوت اورانلان ,ههوسبلا ورانا مهإ اوشن ثرفاق

 ةبز ع دعم معأ مكبأ ىعأدل ىن طش مث ةياور :ىف داز هعالض أد فاتذل تحل هربقهدل اع

 برغملاوقراملا نيب 0 1 ب رخام 0 اءار «ناصلاد 24 احا ع برضو ادب دح 0

 لوسر ,ناكلاق نافع ن. نا

 [رلاماو مكرخال 090 لاقوهيلعمقو تدملان ند >2 0 اذ لسوهيلع هللا ىلصدللا |

 ان ريضح لاق ىرهملاةماع نب نحر رلا اع ع نعوعدو' دون ًادح رخا ال , الا هنا تسيدثتل اهل |

 ١ لحو رادجلا ىلاههحو ل و ىف توللا قايسف وهو 2 م ورع ا

 ( هنبا )

 اا لدا سو: ةيلع هللا ىلص هللالوسر نأ ةرب 1-2 أ نعاضيأ



 0 ةروسو دا داس

 نوذعش و سدر حو مالامس !اامهءلع يحو اب ا ركذك مهنيدف اوتتتفا اذا نولازب *“ ْ

 ضف ةركذ مالسلاو ةالصلا هيلع هناىور و 0 لاو 0 مهشهدالو فقوملا 38

 نع ” نالوشو هربق ىف هناسلجف ناكلم هتاف ةهدسح هحو رداعتمث لاقف ٠ ندمؤملا 2
0 
١ 
8 

 كرت || 2-5 ةمدقملا ب آلاىف ةثيدلا ةملكلا دوا 1و نيرسفملاروهجلوقىئهللاالا | 1

3 

 ا اذهو باسحلاو ثعبل ادنع ةماقلا 0 ىفعلإ ع ةرخ آلافو م

 000 6 هيلع هللا ىلص هنلالوكير ل لاق بزاع ب ءاربلا نع ىورام هيلع ص

 اخي 5 ا كلذف هللال وسر دو و هلياألا هلاال نأ كديشنل ربقلاؤ لد اذا مسملا | ا

| 
 زا
 د0 ار لوقف تاد» هللاش ةياورىف داز ||

 ريقلا نا ةعارخر لاق ةرخ ”الاىفو امندلا ة هوم كاف تاثلا لوقلاب انا نذلا

 هعزخأ مو 3 هللا لص د2

 نأ نع قل مسمو ىراختلا |
 دل هناو هداحعأ هنع ىلوتو هربقف عضو ا

 0 لوقيف نمؤملا اماذ دم لجرلا اذهىف لوقت تنكام هلزالوةيف هنادعقيف ٍْ

 كد هن هللا كلدبأ رانلان م دلة رقم كا ظنا هللاقتق هل هللادبع ا

 3 مئه هل عشب هنا ال 1 ةداتق لاق اع.ج امهاريف سو هيلع هللا لص ىتلا] ||

 د لوقف رفاكلا اماو ةياورؤو ق ةفانملا اهأوشنا ثيدح ىلا[ |

 نيب ةبرعض نادك ١م هق رطع برضإ 3 2 انالو تدل لايف هيف سانلا لوغبلم | أ
1 

 ةياورىف داز هان 3 / تكسملاو يراشلا لفل نيلقثااالا هيلي نم اهععس ةوعص بق هينذأا

 هاد تارت اريضح 75 لع لغو اعارذ نوعيس هربق ىف م هنا ٍْ

 نمؤملا نا لاق ميسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر نا هظفل ادهو لاق س أن ع 1

 أهدعب 0 نع لئس الف هلوسرو هللاديع وه لوقف لحرلا اذه لوقت تك 0

 رئاكلاناو نك سا هللاقيف لغأ رشباف كد ىتح ىنوعد لوقف ءاربف ةنطاق اب هن |

 هللاّتيف ىرد ًاال لوقف كيعتا تنذكام لوقف هضم و ثاام هن 1 هردقق مضو اذا قنانملاو ||

 لوشام لوقأ تنك لوقف لحرلا اذهىف لوش 1-0 هللاَقف تيلنالو ترد ا

| 
1 

 ا لاؤ_سلادتنع ريقلاىف ىعل 3 امدلا ة هو .لاىف 2 هلوقو دع نب رسفملا مسيل 1

5 تب 5 5 تاثلا لَو
7 0 مهدنع حل 1

 1 1 2 نأ ةوح 1 اىف 2 م4! 

 ا مهدقتعم ن ا وائساذا نوم ملتي إو 0 ةرح ”آالاذو 2 دودخالا باعحا مهنتف نيذلاو

 | هنا ةيآلا هذهىف ربخأ ةمدقتملاةيآآلا ىف ةيرطلاةملكلا هللا فصوامل ه5 تباثلا لوقلاب |
 | هلاالنأةداهش ىهو ةيملقلا ةئملكلا (لهثباثلا لوقلاو تباثلا لوقلاباونمآ نيذلا تش.

 | لوقف كرمثلا ةسظ هو ةشسطلا ةكلكتلا دب ىطاظلا ها لطب ةيلا

 1 اذا ديعلا نأ لاق حو هيلع رح هللأال وسر ذا

 ا ناكل ام 0 أوف 0 اذا مهلاعت ع عرق عع

 1 لوقا

 | كلدباف هللا كمصع نكلو كدمقم ناك اذه هإلاقيف رانلا ىف هلزاك تدب ىلا ه.قاطنمف |

 ْ نياقثلا ريغ قالا (يوعسا كش ا نيب ليدخل قار طع 0 هنف  سانلا |

 «ةياتلا ' لوقلا) هلع
 دم هللاالا هلاال لوقوه

 ةويحلاىف) هللالو_سر

 اونتف اذا ىتح (ايندلا

 تبباك اولازي مل مهنيدىف
 دودخالا باح تف نيذلا |

 (ةرخ آلاىفو) كلذ ريغو

 نارا نأ لغ زويا

 باوجلا نيقلتبر بقلا ىف هب
 نءف باوصلا نيكعو

 هللا لوحلر ! نأ .ءارلا

 ركاذ سو هيلع 0

 مثلا نمؤملا حور ضدق

 2 افقهدسح ىف هحورداعت ا

 سو هيلع هللا ىلص دمعك

 موب اونمآلاّسشونآرتلاو |

 مهو سفنال اةيمطب قاثمملا

 (كباثلالوةاابزةداعسلا لعأ |

 كالا هلال نأ ةذايش |

 | هللوقيف لاس هناء اده ناف بنس تنك اهب لوقف كاك | 1
 يل ( اسدلاة ولا )

 «ةرخ الاف و)امءاوءجربال |



 9 و) ىباعملل ريوصتو ريكدذ نو ماهفاةدإب ]لاثمالا ب رمضىفن نال (نورك دب مهلعل سانلل لاثمألا هللا برضيو) هنيوكتو

 65 رح ةر ممم 5 ) رفكلا 4 ردع تلاثلاعُز لح 0 ىه ) ةثيح ةملك

6 

 اما تدل ىو اهرع

. 

 تدتحاا)؛ل اذا 6 ن“

 تاصا)ؤتسا (ضرالا قوف نم

 ثاثتحالا ةةقحو اهنثح

 دلو اه دنا دامك
 تال ابلعأ تلاه

 ع -

 ا (رارقنم اهلام)

 ”ىقفلارق

 اناث تين كلوقك ارارق

 مل ىذلا لوقلا ام هبش

 لاش رارقتسا

6 5 2 ٠. 

 هللاتبم) تبان ريع
 | مهعد أ (اونمآ نيذلا

 تااقىف ناسنالاب ةهرش جرعلا ]ف لح

 ن-ؤملاكلذكف امرةداراب ك لسا اماو .تدب عطق اذا هناف رعشلا 0 نال دات كي ١

 ةعاط نيح لكل معي صاخملا

 برع و]) هب رح اب اريخو
 هللا نيس اذكع (لاثمالا هللا
 سانال) :.دحوتةفصلاثمالا

 يكل ( نورك ذي مهلعل

 اوبعربواوظعت

 لثمو)هركذ لج هللا لوقف

 هديح وب ق 0

 نال © نورك د مهاما' سائل لاشالا "1 هج هدي ركد را 0 داوي

 مث عرفو ا حماد 0 طلعالا ,مش ىمستال ةريهشلا نال |

 ا لو انك نيولاو ةملكلا هذلع ةكري نيحو ثقو لع ةحللصلا لاعالا م ١

 كبال ةرجخش لك ىح (ةثيبخ

 اءيخ ةلكلثمو ف سما نماهل ءانداو ىناعمأل ري وصت هنافر يك ذنو ماهفا ةدايز اهبرضىف

 | لكلاب اهجح ثذدخاو تاطؤتسا #« تثتجا ةئيخ 98 ةرهش لثك# ةرهشك
 | افاتحاو رارقتسا # رارقنءهاهلام © هنهةسرق اهتوسعزال ه ضرالاقوفنم

 'نآرقلاو مالسالا ةوءدو ديحوتلا ةملك,ةبطلا ةملكلا ترسفف ةرحشلاو ةملكلاىف

 ١ ةارملا لعاو قحلا بيذكتو رفكلاولا ءاعدلاو ىلاعتدللاب كارشالاب ةثيبللا ةملكلاو

 | ةثيمللا ةملكلاو حالصمل اا ود نع برعاام ةبمطلا 55 معيام اد

 ا

 ْش 7 1 اى ةرمخبو اعوذ كلذ ىوروةلاابةيمطا !ةرحصشل *ل| ترسفو كلذ فالخ ىلعناكام

 ااونمآ نيذلاهللا تبث وق كلذ معياماضياامهب دارملا لعاو ث ىذكلاو ةلطنلا كيلو

 اهسلاىفلاع وه ىذلا ةلملا عرف كلذكو هعفرب حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي

 | نمؤملا هيسكيام كلذكو تقوو نيح لكىف ىنأي ةلتلا رك نا ثلاثلاهحولا«

 اانا عبارلا هجولاءابفنمو اهريخو اهب .اونو اتكري هتءاحو ءاعسلا ىلا تدمص هللاالا

 عطق 3 اهماو مدآ ةئيط ةلضفن م تقاخ اهنال مالا

 | قالطالا ىلع رمعلاب ناعالا ليث ىف ةمكحلا هحوىف سماخلاهحولا«ركذلا علطب ملت
 أ

 ” نادبالاب لعو ناسللاب لوقو تاقلاب قيدصت ءاشأ 3 هند اخالا ميال ناعالا كلذكو

 ا انا قع © نورك ذنب مهلعا سانال لاثمالا هللا برضيو ع ىلاعتو هداهعس هاوقو##

 تاور 5 ْن اظءاومو || ريك ل الل از ارب روصتو م ) ماهفالا ىقةدايز لاكالا ترضى

 هلق لظنحلا ىنميهو ةثدحد جتك وذل ككاوهوام ذ همن .>ةملك لثمو م ىلاغت 00 ا

 | هللابكرشلاوه 0

 ذل ا ةلارط و( نان رخل (

 سيل مومدم كرشلا لو

 لاش وةح دمدل سيل موهذم

 ةلظنحلاىهوةثيبخ# يختل

 وكاخالو ةمفس اهاودل
 هيف سيل كرشلا كلذكف
 ةنحا)ةخدمالوةعفنم
 ل لوقلا ال ناك ا ذخ ا يتح دا سيرسل كاذكض رالادجو ىلع تامثنم(زا رقنماهلامضرالا قوفنم ) تملتقا
 (اونمآ نيذلاهتبا تش . )ل عكربشلا عم لبق الو هيلعتسثت لف نالت نعال

 | اذهف تباث لصأ هداقتعالالو حلاص لالو بط لوق هلدعصيالو هنف ريخال رفاكلا |

 ٍْ | تودع هللا 11 ل لو لاق 11 عاطخانرب ,مهكلا هذ. رفاكلا لش هحو |

 الاه | د ت1 تاشادعوثو ثكلاام مايتاع تان رعفيأ و 5 قودهاع ى كلام ن س 3

 ىنعي # تدتحا ف ءاعسلا ىلا دعصيالو تباث لصأ هلسيلف هلعلبشال هنالر فاكلا اهنا
 ْش 59 م ةريمشلا هذهلام ىنمي # زارقنماهلام ضرالاق وف نم # تءطقو تاصؤتسا |

 ١ كيذك ءامسلا للا ككفاص عرفالو كلا تا ا اهل سيل امال ضرالاىف

 ا

 ا |

 | اهلكأ ىتؤتءامسلا ىفاهعر ذو تباثا هاصأ ةببط# ةرحمدل 10 بط رهيلع عاتب

 ةثيح ةملك لثمو ةلعلا ىهلاق امرنذاب نيح لك

 نم انهلاع نسلالا

 اونمآ نيذلا هللاتيش ف ىلاعتو هناحس هلوق مصأ فوقوملا

- 
 ٍ قوفنم تثنحا ةثيبخ ه 2

 | لاقو اذوقوهو اعوفسع ىذمرتلا اكد ردك ةلظنأللا ىه لاق رارق

 02 سس 0



 ةملك ةبيطلا ةملكلاو (ءامعسلاىف) اهسأرواهالعأو( اهعرنو) اف هقورتب براض ضرالاةىأ( كا 2

 نم ملافالماح نكتمل ناوةرشةرجمشلا نااكوناكرالا ىلع اهلك أوناسللاب رارقا اهعرفونانجلابقيدصت اهلصأديح
 الارانلا تاوقأاف رائللالا ( مهاربا ةروس ) دارلال هم همم ززؤح راعثالا نكلو داما نكي ل نإ 7

 0 00 ا هي ءامسلا ىفؤ# اهالعاو ه6 اهعرفو ف اهيف هقورعب براض ضرالاىف 6 تراثاهلصا 9و
 ةرمثةرجش لكةرهشلاو || قارغتلسالا ةاشتكاا سنجل ظفلي ءافتك الا ىلع اهنانفاىأ اهع : ش و ديرتنا زوجيولا

 ةرمث و ةلخعااك راثلا ةبمط | 0 لعلو ىوقا ا 00 هلصا ىلع لوالاو 9 7 ىرقو»ةفاضالا نك

 و 11 كذوحو ندا | َّظ ابي رنذاب # اهراكال ىلاعتهللادتقو # ني> لك له اهرك ىطعت## اهلك ىنؤت غلا

 رعنبا نمف هلعلااملا ىلع 16 لاق امهنع هّللاىذر رعنءا نع ق١ كاحضلاو ةمركعو دهاحمو ى كا وعسما |

 هيلعللا ل صهللالوسرنأ ١ لاقوأ لحرلا هيش ةرغ#نع ىوربخأ لاقف د هيلع هللا ىلص هللا لوسر دن

 هللانا مون تاذلاق ماسو | | ١ تيأروةلختلااملا ىسفنف عقوفرعنب لاق نيح لك اهلكأ قؤتاهقروتاهتالا الجل

 نءؤملا لثم برض ىلاعت 1 ىهإسوهيلعدتلا فصلا لوسر لاق شاولوقب ملاظ ملكت انآأتهركف ناملكتالرعو 11
 ىهام ىوريخاذ ةرمث | كما لاف ةلمملا اما بشل عقو ناكدقل هللاو هاخأ اب رمعا تاق انق ا1فلاق ةيمتلا /

 ردت لباشلا عقوف 1 نون رم نان اشرت ر] 11 كرك ن وملكتت مرأ لتقف لكتت نأ
 مقوفاييصتنكو ىداوبلا |١ اهقرو طقسبال ةرجمش رممشلانم نا ةياورىفو « اذكو اذكنم ل نوكت
 تبهف ةلعلا امنا ىلقف ١) رع نن هللادبع لاق 2 ربشىف سانلا عقوف ىهام ى زوثدخل عملا لثم اهلاو |
 نأ ميسو هيلع هلالوسر 00 هللا ل وسراي ىهام انثدح اولاق مث : لكتأ نا تديمحاف ةلملا انا ىسفنىف عقو 7

 موقلا رفصأ انأو اهلوقأ نءؤملا اهنا هنع ىرخأ ةياورىفو ء ةنللاىفةرش املا سابع نءانع ةياورفوءةلعلا]
 هيلاالك هنا لوشر لاف هي« ءامسلا ىف 96 اهالعأ ىنمييه# اهعرفو 8 ضرالا ىف ىنمي # تبان اهلصأ 9 هلوقو## |

 ةلخملا امناالأ سو هيلع ىنعي 6 اهءر نذاب نيح لكي اهركك ىنمي 6 اهلك أ ىتؤت ف ءامسلاىف ةيهاذ ىتعي
 0 00 0 .رادقمف اوفلتخاو ريثكلا و ليلا ىلع قاطي تقولا ةغلاف نا مايا

 2 ةدولو 5سم لك ىف 32 ةلخلا نال .ةلماك ةبس انه نيذعا ةمركعو دهاع لاقف
 اهلك أ قؤت) ملازج نم - 1

 1 0 ارهاظوانطار اهلج دم ناي نوفاك فال اطووأ نن لع لاكر اضيأ سايعنبانع ك كلذ

 انتا بت (اهرزخإ) نب ديع_س لاقو اهك اردا ىلا اهلج روهظ نيح نم طولا ةعرا لقو ريخأ ةيناكس

 لكن نب عيبرلا لاقو اهمارص ىلا اهنم لك ويب نأ نامل قع نارهش بيسملا ١

 لك ف ءاتشو افيصو اراهنواليل ادنأ لكي لففلا رمث نال ةيشعو ةودغ ىنعي نيح
 را لكؤي كلذ دعبو ع 0 را لالذلاو حبلا 3 راجل /

 37 3 ىلا
 ىورواهمار ص نيد> ىلا اهعلط تقو نم ىنءعيرهشاةتسنسحلاو ةداتقو ريبح نب د.ءسلاقو ا

 ك1 رق( تانابلسأ)
 هلا الب تبا صلخلا نمؤملا
 (ءامكاىفاهعرفو )هللاالا

 نمؤملالع لبشابب لوش
 اند )صلخلا

 لك اهلك |دؤت )ص ا 0 كرت مولا تلقى ت دا 3 صالخالا ةيلطا 2 اهدحأ
 تعال 5 3 د 4 ّك لاقاك ء كارت ل 1 هلهناىا 0 ولا» ضر : 9 1١ عل ع ةيلكلا 0 | ١ اخل| --0 7 الا 1 نمو ا 1 2 2 ءلا اع لاقاك ءائسلا لأ | 1

 ١ كلذكا هرم ةببط ةرهش ةلحملا ىهوةييط ةريخشك ةحدملاو عشنا في لص ل ةفصلاق وامر سحب لو(! رنذابا ' '

 لوش ءا_ سلا ق اهعرفو ناهربلا وة حلا ثياثع نمؤملا كل ذكفاهقورعب ضرالا ف تبان هروح /!لص ألو تبا ايلصأ :

 اهرنئابريش أل لك اهرع "جر لوشب نيح لكاهلك أىتؤتءامسلا ىلا فرب صاخلا نمؤملا لع كاذكوءاع-لا ون عفرتةلخعلانا 2



 مالا اتت نم ىرجت تانج تاحلاصلا ه5 همم رت ا 1 1 الا > نذلالخداو ) نيءماسال

 1 2 : ١ لعفطع ( اهنف ندا
 ١ ل 1 هج ا ظاعاو ناسا فا 75 كلذ لاثما د هن ل !اعت هللا ند م مالك 5-0-0 / 26

 1 ١ ١ قلعس(معر نذاب) اوزرب
 | اهتحننم ىرحت تانج تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا لذداو مهتاوعاوربدتبو | | ا
 اع ا و 06 0 1 م6. فا ا لخادا
 ىرئؤ# 0 ل واخ دملاو هسا و ىل اع هللانذ 6 م4 0 اهمف ن.دلاخ ر ءاهنالا هللا ذا ف هلأ 10 املا

 1 مهي ىأ < , مالساهف مت ف هلوش اقتاعتم مهب رنذاي هل ود نوكف ملكتلا 2 لحدا | 1

 2 ةهعطوو هاععا كا ١ الثم هّللاب رض | :كرت لأ 00 مه! ر 0 ماللاباهنف ةكعالملا 2 ىلع 97 2
 را 3 مم مح 9,

 | اثمدتلا برضداوقل يسفتوهوة بط ةرجشكا ةبيطةلكل مج ىأ# ةببطةرشك ةلتكإ | ةكالملا ملست امل
 ع .٠ ع 0 5206 . 97 - 1: 0 , ع

 | ةريشك ى مهىا فودحم ادتيمربيخ وأ اهتفصةر كك الثم نم الديةلك نوكي نازوحنو | ايمكر ىلأ) هلع

 0 مالس امو مسح 0

 .ءادتإلا ىلع لع عقلا تثرفدقو لعح ىر اهل ءار حا ترض ىلوعفم ل و لالا نوككناو 4: هاوكفصو ل (الثمهّنلا

 َ ىلهلان :ذأنف قوتأف هلوق ىل ١ ترد 20 ةعافشلا ثيدحق - ةيلع 2 روصع بص م ةلك)

 00 ىعقشتف كت كلا ىح ل ايش حث تطا ىداجن 8 روف 0 1 ا 2 رهخثك]ةييط ذاك لمح ىأ

 هلوقل ريسف وهو ( ةببط
 قرش 2ذاثنا هلل |ترتح

 ةلح كاك اسز ريمالا

 .٠ ٍِع .٠

 تصب او !'سرف ىلءهلجو

 1 ] عفشي نم دو اج دو افكلا لوقي منى ر ريظال ا رعش ن مار |

 ١ د_حو دق وو ولوقف هنوتأف اناضأ قدلاوقان سلب أ ريغ وهام نولوةف ان مفي ن 3

 ١ هسا نم روف 00 انتاضأ 3 كنائاثل عقفشافو تنأ مف ميل عفشين *ىه نودؤملا

 ا دب لا ةطادعو د 000 هللانا كلذ دنع لوشو مههح م 2 مثدحأ اه ُُ 0 ظ

 | هيراهنالاهتحتنم ىرحت تانج تاحلاصلا اول واونمآ يذلا لخدأو# ىلاعتدلوقو * نع 0 هو
 حرش ةريثكلات اي آلا نم مدقت ام ءايقشالاو 0 لاح لجو ع هللا حرش املا | ةرمثكا لاق من الث اهلج
 ١ !ليز را رحالاو ميظعلا باوثلان مةرح الاق مهلدعا امو ءادهشلا نينمؤملا لاو 0 رب اين اع 8

6 
 0 اةراشالا اهملاةصلاةنا 3 هعشنم ةنااو ميظعتلاب هنورقم ةعاد ةضلات ةقنن باوثاانا كلذو هل 1 ا

 ا نال ,< تانح تاحلاصلا اول اوكا نك كلا 0 دل . ١
 .اهنو و راهتالا# 0 5 ير اوخا كيك "ا 0

 ع -

  هلوق امهدحأ نيهجو نه لصح مظعتلاو اهيف نيدلاخ## هلوش هيلا ريشأ ةمئاد | (اونمآ نيذلا لخدأو) مسولق

 ْ ا دارو ل تتاكاعا عفاملا كلن كف "و ظ 0 دمحم

 | برلاوأا+ مهيحت كن ماوأ ةملكلا هذبب اضم د2 عبس نأ ل ع  مالس يف | 21 لا واع وز نارتو
 0 ع ا مهنا كارلا أ يع واع ميم ىلاعتو ةناحجس مر نيبو ممياعث تاءاطلا

 ا” تان رع ءادعتلا لاوخأو ءاقشألا لا وحأ ل |-و نع هللا حرتش امل ؟الثم || اهزيصشت تدهن م(اهتحتنم | هللا برض فيكرتملأ# لجو نع هلوق # ةماللانم قتشم مالسلا نال تافآلا || ىرحت ) نيتاسب(تانج)
 ا ىلعف كايا ىءالعاب نيب ِ معتق كق نيعب 1 ملأ ىلاعت لاقف نيع نقل | نيده مح راما 0000

 | لمحت وهيفهريغ هعم 0 ٍلسو هيلعمللا ىلص ىننلل هيف ب اطاخا نوكينا لقحم اذه نبللاو لسعااو ءاملاورمخا
 00 نال رث لأ ىتلا نوكف سائلا نم درف لكل هبف تاطخلا نوكي نإ | ابننا
 ّْ نرخ :ئىكىف لوددكس 0 نع ةرابع لثملاو اب .ث نيب ىنعي الثم هللاب رض - ا مهم ر نذإ)

 1 0 ةيبشتل انا لو# 0 1 روصو رخ الان نم ايهدحلا ا 5 ام (اهن) 6 0 /

 ا تالق بولا ىم 06 نا 0 .. «ةيل م ! 00 5
 0 (ةببطت رمشك ) هتياالالال شر 21015 هقس 1 لرش( ذ ةسط ةلك الثم هللا



 لاقدق نجحرلا ناعم عبق سعأ ىلا اعد اذامالبال ةوادءللدرحت ”نمنال(ىومولانالف) ىباجا معرسان(ىل متكتساف )

 اذه ةازتعملا لوقوناهرءالوةجالب ىتوقعبتا ثيح ( كسفنأ اومواو)ةنجلا نم ميوبأ جرخأاك ناطرشلا كنفالا

 نييزالاالا ناطسشلا نمالو نيكقلاالا هللا نم سيلو هسفنلاهلصخحو ةدامسلاوأ ةواقشلا راع ىذلاوع ناسنالانا ىلع ليل
 نم اضعب انضعب ىجنال ( حرص متنأمو كح رصع ان أم ) سم اي مكاني دهاناعالا ىلا ىأ هتلانادهول هلوقل لَ

 وهو نيترسكدمب نآايلاوةرسكلا عت الئلءايلا خشب هريغ ءاخلل اعارتا ةزج ىخرصع ةئاغالا خارصالاو هثيغيالو هللا باذ

 اع ترفك ىنا ) 0 | مضارب ةدوس 7 ريعس ةياثلاو هه[ ه١ ريم عبجلا ءايىلوالا ءايلاف خرصم علم

 ئرصبءايلابو(نوقكرشأ عنجو برض مهنيب ةيحن هلوق ةقرطلك |

 1 يسم 0 مب 0
 1 ' 0 05 | ثرح هي شااومولو #8 كلذلاُ ا هي نم نآف |

 0 رشأب مود تر سدلو هلاعفابدعلا لالقت 3 لاثماب ةلزتملا تيعحاو ا مكبر اوعيطتملو |

 اده لبق نم هللا ع ىايا 1 0 ىذلا يسكلاوهوهلءفىف ام خدمدنعلا ةردقل نوكينا اهتعصل 0 أهيلع ليياما

 هلوقك ايندلا ف ىأ مويلا | ج:جأرقوم شي ىجرصع متئاامو 96 باذعلا نم رككيفع هر ا قانباحصا ١

 نورفكي ةمايقلا موبو نيئاي عاقجا نمهيفاملهلثم ف ضوفسم لصاوهو نينك اسلا ءاقتلا ىف لصالا ىلع ءايلارسكي ا

 هرفكح ىنعمو مككرشب | رسكتالناىرحلابففاااهلبقورسكتملاذاذ حفلا ةفاضالاءايةكرح ناعم تا رسكثالثإ | ا

 هنم هؤربت ءايا مهكارشاب | هترضىففاكلاو ءاهلاىرحم اهلءارجا ةفاضالاءاي ىلعءاي ديزب نم هما ىلع وأ ءاامل دا

 كرك هل واكتساو || انام جك نزتنمىوتكرش ا تر كه تكل ءانتك امان 7 هكتيطعاو |

 نهنودبعت امو ركتمءآرب هيام لءةنه ىأيأ مكك ارشاب مويلا ترفكى أ ىنوقكرشاب ا ةيردضللا ظ
 ا 0 ا و نأ مكالا 5 ةمايقلامودو هلوقك هن 1 هه ارت ىنمعايتدلا ف ىأ

 انو نركب قالك كلو ا ةعدلا ترفك أ ترفكب ةقاعتم ندو انل نك رام ناهس مهلوق ىناموحت نم ىنمع
 نترك ىأ ةلوضوم | نم اهنريعو مانصالا هدا مكتوعد اهثىايا مكعاطب ىلاعتهتلاوهو هينوقك رشا

 دوهعسلا تينأ نيح لق || لوقنم كرشا 0 و ةالصلا هيلع مد الدوسلاب ءرعا تددرنيح مككارشا لذ

 ةينوكل يشأ ىذلاب مدآل ءادشباوأ مالكة« ملا باةعرمل قالا نا ف نال ا
 00 0ك ارحب | دقوةسوسولاءاقلا وءاءدلا الا نم ناك ام ىنعإ م ؟شااومولو يوه واللا لل

 ىامح ىأ نالف نكرشأ“ || الف لوقاومم-تالورلا اوتفتلتالأ, كفء بج اولاد رم نكت للا كاجوال الد

 عر 67 لك 2 سمر اي رسملا | .ليدالو ةحريغنم سن هد ءأمكب موالاذ كمل

 اىنف هل مهتعاط هلا ناطشلا 0 ىعي 6 ىخ رصع من 1 07 1 دقن مال 5 ىوعإ 4 1

 ع

 ا دابع هلاك رش ىايأ م كم ت / ع 0 نوقك رشا تر 1 ىنا ولف هيفان أم

- 
 0 هللاكي رش هنوكن ه هيف رافكلا ةدقتس امدحعح نيا نا ىنعملاو كلذ نم تأدازإ

1" 
| 

1 
 ةدابعنم مهل هنيزب ناك || |

 لوق رخآ اذهو نانوالا ا

 نيملاظلانا)هلوقو ناطيشلا | تاع سماع ةيقحارل دا ل ىور * مل ا مهل نيملاظلا ناو كاذنم , ١

 لجو نع هللا كح ااو سيلبا مالك مات نم وه ليقو ( ثل 5”اخ و اق ) لجو نعدللا لوق (ميأأ باذع مهل
 افطا نوكل تق ها وقيس

 م ك1( كك رمع انأام ) ىلباكتاحاب ( كش أو دو ) كل .ىوعدف ( ىوتواتاأ ) حاط مل
 3 رش نال م) هن كد ىيرتكا اىذلاب ) وذكر أع ترفك لارالان رمى عم و ىثينع (ىخرصع متنأ :امواراثلاو

 (نيملاظلا نا ) ١ ]3 لقوم اذه لقت ه«كجاحاو مككيد نمو كارب لوه ىنوقكرشأ اع مويلا ترفك ىنا لاقود
 (ملأباذع, ءل)نيرفكلا

1 
1 



 2 6-02 5 ملا

 و : . مهلاولاقف هب هنف مهام اعزج ناكمهل مماتعنا ثيح نمهلبق اع هلاصتا وان ربص مأ انعز جأ 08 ءلاعءاوسنواو هلل 1  ربصلا

 1 1 طك شكلا عج 66 ذك رهأي اوي 2 رقع تلاثلاء و دك نوديرب " انريصمأ انعز 34

 ادهامن واوشاهف 2 5

 ةدئافالو م ماوتلاو و عزجلا

 عز+لاىف

 ىجم» ( صيخ نم انلام )

 ايربص مأ انعزج برهمو
 و ا

35 

 اا

 نم اده نوكيزنا زوحنو

 ننريكتسملاو ءاقعضلا مالك

 ام ناطءشلا لاقو ) اممج

 ةنكلاب مح ) سعال ا ىَضَق

 غرفو امهيلهال راتلاو

 لها لخ دوا ناسا نم
 انلا لعزو ةنطإ دلل

 ناطشلاز نا احا راثلا

 ىلعايمظ> فام مون

 لعهال لوقف ران نه ربثم

 دعو مدعو هللانا) رانلا
- 

 ءازذلاو 5 ءاوهو (ق موج

 امي مكل ىفوف لاعال اىلع

 ) ناطاس نه ركللع كنك

 نأالا) رادتقاو طاست نه

 مكتوعد 2 ) مكتوعد

 ىقىسو-_سوب ةلاال_ضلا ىلا

 عطقنمءانثتسالاو ى ع زاو

 سدح نه سل ءاعدلا نال

 2 ةنحلا نا

 ا

 اف تولااولأس كير انملع ضل كلاماي اوداب ة هر رد لع اوي ا لالضىؤ الا أ 17 )ا ا 0 0 1 ا

 دل 587 وُعلاو اة

 امو) كل تبدك( م 1226 )طارصالو

 4 ىلع لودعلاوهو صيخلانم باذءلانم برهمو ىجتم # صبح نه انلام ف
 وق ن نا زوحنو بيذملاك اردصمو تديملاك اناكم نوكيا لي رارفلا

 وسمح نوعرف عزجت اولاعتن واو مهناىورامءديؤيو نيبرفلا مالك نمانيلع ءاوس
 أكو 8 اندلع ءاوس نولوقي مث كلذك نوربصيف ربصن اولاعت نولوقيف مهعفشالف ماع

 ,انلا رانلال هاو ةنلا ةنلا لها لخدو هنم غرفو ركحا # ىعالا ىضقامل ناطشلا

 »نا هق>نم ادعو .# قحلادعو كدعو هللانا © نيالا نم ءايقشاىف ايبطخ

 الناوهو لطابلا دعو مكتدعوو © ءازأو ثعلاينعوأاوهو رم ادعو

 3 فاخ نيبث لعج متنا ل كل عف_كت ما_صالاف اناكناو باسحالو

 مدامملاو رفكلاىلا مكتجلاف طلست.# ناطلسنم مكلع ىلناكامو ٍققهنمفالخالاك
 كلو ناطاتلا سذ> نم سدلوهو قاما ا هي مكتوعد ناالا ف

 د 4 نم ىوعإ ه# صيخم نمانل ام فئذع عطقو هددصإ وه اع ناحل فرصي هلال

 : نع اواعت رانااىف نولوش لتاقم لاق باذعلا نم هرف نك امم اهتمالو

 0 مف الف ماع ةنامسج نوربصيفريصت اولاعت نولوةف عزخلا مهعفم الف ماع ةنايسحل

 | 3142 لاو :صيحت نم انلانانزيص مأ انعّرخأ انملع ءاوس نولوقي لذا دسف نيملا
 ١ انلاىفنيذلال لاف و ىلا: هللا لاق اك ُهَنَر 0 نود.عاس رانلا ل 04 نامت ى ظ رقلا ل |

 اكو مهيلع ا كا تدرف باذدعلا نم امون انتع فق مكبر او 2 ةنزل

 ل اهاعدامو ءاَوْعدأ اولاقو ةنزلْحا تدرف لب اولاق تيل مكلسر مكيأت كن ملأ

 تاك 2 مدح نودسو ةئاكالا# ةنسلاو ةنس

 ناك هدنع ام اوكي الف نوت اك

 ف مهعفط مكاو مهعفشب إف مهربص لاطو | |أوربصف انعفملا كلذ لعل ةعاطلا

 جك ناطشلا لاقوؤ ىلامآ هلوق #8 صبح نم انام انريضءأ انغزجأ الع ءاوتن انولاق كلذ
 لعأو ةئكلا ةنلا ل هأ 1 هيه غرف للا ىنعي © ا ىَكق ام سلبا قع

 لاق ابطخ اهبف موقف هخبوتو هعي رقثو سلبا مول ىف رانا لهأ ْذ-ثأي رانلا رانلا
 دع هللارب>أام مهل لوقف هنومولي رانلا لها هيلع عمت“ رانلا ف رينم هل عدوي لئتام

 8 تدعوو #9 هدعويف قدصف هربدقت رامضا هيف قاطادعو دعو هللازا هلوش

 ' نآك 00 ةنحالو ثعبال مكل تك مهل لوش ل.قودءولا ىنعي 0 كتي

 رو 0 هج , نأ مل لقو رهقو ةيالو نه ىنعي # ن راطاس 5

 0 ءانعم عطقنم ءانثتسا اذه تلمع ,ا الاؤي

 ١ مث نودعت امم ةئس فااك مولاو امون
 ع

 لأ دبس دبس اولاعت ضل مهاضعب ل

 ع
 ا

3 
 ا اسإلو ثعالو رانالو 13 7 ا 00

 5 | كاي ككضمناالاو:ردشمو ردعو ةح ند 0



 ىلاعتدلاو هتيم ه زور مهو :انالذريغو رادلا باطصأ ىدانو هن تا | ىدانو هو لوو ناك
 اذاف هللا ىلع فاخ كلذنانونظيو شحاوفا ١ باكت رادع نو.علا نم نورتتس اوناك مهنا هلز راي ىح ”ئشذَع

 همكحو هللا باسل اوزربف مهروبقنم اوج رخو أ ةيفاخ هيلع قتال هتلانا اولعو مهسفنأ دنعدتل اوفثكتا م
 اهليعف ةزمهلا لبق فاالارخقإنم ظفا ىلعةزمهلالبقواوب ءافعضلا بتكو عابتالاو تلفسلا مهو ىأرلا ف(ءاوغع

 مهودصو مهووغةسا 1 مهار ,اةروس ) نذلاءاسؤرلاو ه4 هدو ريغ ةدا كاضزانا دنقلا

 ءايبنالا ىلا عامتسالا نع

 (ابتركلانكانا) مهعابتأو
 عمت ىلع عبات عج نيعبات

 بيعوتئاغو مدخو مداح

 ع عتتلاو عبت عيذرإ

 متنأ لهف 1 اع همن لاش

 د مهناف مهنظ ىلع 5 هتيساعو ىلاعت هللا مال ةمايقلا مو مهروسة نم نورتي 1

 ةمارقلا موب ناكاذاف ىلاعت هللا ىلع ىنلاهنا نوفظيو شحاوفلا باكترا نوفخن اون

 ه ءاوفعضاا لاقف 8 هعوقو ققعأىضاملا ظفلب رك ذاعاو مهسفنادنع ىلاعت هللاوفشكتا

 لبقفلالا شفي نم لظفا ىلع واولاببتك انا و ىأرلا فاعض هيديرب فيعض ميج عاب الا

 | مهووغتساو مهوءتتسان يذلا مهئاسورل # اوربكتسا نيذلل لف واولا ىلا اهليمف ةزمهلا

 بئاذك عن عج وهو مهتاصن نع ضاىعالاو لسرلا ا ك1 اكان
 نوءفاد 3 انع نونه 3 لهف 0 فاضم راهذا للعوأ ةغاامملا هن تع 2 تع

 | ضيعبتا ةيناثلاو لالا عقوم ةعقاو نايبلل ىلوالان م 0 نري هللا تاذع م

 | ضيعبتللان وكت نازوجو ىلاعتهللا باذعوهىذلا “ىثلا ننس ل 0 ةعقاو

 هلل باد ع نم انع نونذم

 لعن وردش ىلهف 8 ىش نم

 نءموذديف نام 0 عقد

 ةباثلاو نيسدتلل ىلوالا

 الهف لاق 26 ضيعت
 ىّقلا

 ىلوالا نوكتنا لحب و قيسام باىعالاو ىلاعتهتلا باذع ضءب وه ”ىث ضعب ىأ
 ْ اولق 9 ءانغالاضعب باذعلا ضءب نونةهمتثا لهفىأ اردصم ةيناثلاو الودفم
 | * هللا انادهول ل مب اولعف اع اراذتعاو عابتالا ةبتامنعاباوج اوريكتسا نيذلا
 | انسفنال هانرتخاام مكلانرتخا ىأ نال ضاذاذلاض نكلو 6 ا 9 هلانقنوو ناءالل
 أ ددس نكل هل 11 ان خا نع هانينغاو ماتيدهلا باذعلا نمةاهعلا قي رام هللان ادهواوأ

 ١ ربصلاو عزجلا انيلع نايوتسم 4 ان 0 انعزدأ انيلع ءاوس 8 صالخلا قيرط اننوذ
 أ 0 35

 ضعءبانع ن ونغم مما

 اههوأ هللا باذعوه ىذلا
 6 8 ع

 منا ىل-هف ىأ ضيعبتلل
 وه 2 ضع ع نونعم

 نك انو هللا بادع ضعإ

 مهلاضب وت ءافعضلا لوق لص زرب وءاضفلازاربلاو ,هلاعأر دق ىلع م. زاحنو مبساحمل هللا ىلا مهرو قنماوح رخو ىنم

 ادد وأو ءاضفاا ىلااو رهظو مهر وبقنماوجر خو ىنمملاواهلكدتاذب رهظينا كلذ رداد
 ١ ةلاعالن اكو قدصو قحوهف هنعهتلاربخ ام لك ناللابةّسالا انعم ناكناو ىغاملا ظفلب

 . 6 اوريكتسا ني الإ عابتالا ىنمي«ءاوفعضلا لامة دوج اقل ىلا ل 1
 | اذه ىف نعيد من :| لهفه داقتعالاو نيدلا ىف ىنعي هياء ركل انك 6 اسؤرلاوةداقلامهو

 | ضيع.تللانه نم 7 ىشنم هللاباذع نم ف انع 0 ىنعي 6 انع نونخ»وإ# مويلا |
 ىنعي هكاولاة ل انن لح 0 نهب انع اوعفدتنا ىلع نوردقت له ىنءملاو |

 | هللاند_ثرأول نمي « ؟ انيدهل هللا ناد هولإ# نيمباتل نوعوبمملاو ةداقلاو ءاسؤ ١
 ظ 0 ةلالسضلا ىلا كانوعد انلضأ ا نكلو ىدهلا ىلا كانو عدو ندا
 نم غلبا عز ناو ربصلاو عزجلا انيلع نائودسم قل 6# انريسمأ 52 زجأ انيلع |

 مهنال 0 ىلعابا دعو

 نوردهال أ اولغ
 (اولاق) مهذع ءانعالا ىلع

 ١ د2 ندع مل
 ا ( م انيدهل هللاان اده

 ىف ناعالا ىلا هللاان ادهول

 ىأ هيلا ؟انيدهل انذلا
 ةاجحملا قيرط هلااناده ول

 ىأ م انيدهل باذعاا ن

 كب نكلسو مكتع اننغال

 ىور رةبوسدال مأو ةزمهلاوريصلاو ع زكا. اعن ا م(/ن ريصمأ انعزد حا ًاننيلعءاوس)ةكلهلا ق هلا را مكبان كلس اي ةامتلا قر

0 

 مهعفشي الف ماع ةئاممسج نو 9 ريصبق ريصنا ولاعت نواو ةفعزالام يعقل الف ماعدا ل نوعز را عزجلاواعترا داافنولاو قل

 5 وع ا عقاعيطم( اميتوكلا نكمل ارةداقلا مهوناكإلا نع (اوربكتسا نذال)“ ةلفسلا ) ءاوقطسل ال ( ةليكتلا و د

 )0 ؟ اسدهل) هئيدل ) هللاان اده ول )ةداقااىف 5 ) | ولاق )هللا باذعن ما 3 ىث نم هللا بادعن هام ء)نواماح نو ةهمتأل _

 مك امويض ءأ 0 عرضت و انس أ (انعز حأ)باشملا(انيلعءاو)هنبد كال وعدا
2 



 فكس

 دالك باو نمارتا هل وار ا ئش ىلع ) مهلاعا نم ( او.سك امن ) ةمايقلامون ( نوردقبال ) فصاعلا

 ٌ 1 تاودلاو ءاوأ قلنا قيزط نع مهلالض دعب ىلاةر اها لالضلاوهكلذ ) ”ىثىلع خرلاىف ريطملا دامرلا

 ٠ قااخ ماو كاوا همك - قلخدللا نأ) 1 رشع ثااثلاءزجلا ) ادخل 2 تاما ملأ

 0 2 1 (قملا) لعق
 اعان يي اوك مم ف ةما.قلامون 5 ب ”لرذعال) 4 ةفصأ املا عر لا 0 1 !(ق ١ وي

 111 ليثقلاةكل دفوهو باوثا!نمارثا هلنورالف -- ل

 00 و ةياغلاهناذ  ديعللا لالضلاوه وله نون من ميسا

 لكل لقر هتمادندارملاو يسوديلع ىلاعت هللا ىلص ىنلل باطخ 3 كا ف قحلا ْ

 0 ةمكحلاب هي قحاب ضرالاو تاروجللا قا 0 0 نولتلا ىلع ةر ّ رقكلا نم || سانلا مدعي نا ىلع رداق

 ) كسا اسيا وف ثاومسلاقلاخ قاكلاو ةزج أ رقو.لع قانا قكىذلا |١ رخأاقلخ مهناكم قلخو
 : 0 الاخ هنوكىلع كلذبتر مكناكم رخآاقل> قلذيو مكمدمي 6 ديدج قلخي | فالخ ىلع وأ مهلكش ىلع

 لب دبتب مهو وك مث مهقل هيلع فقو:امو مها وصا اخ نم نائهيلعهبالالدتساضرالاو ىلع ردات هنابامألعا مهلكش
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 اهقلخم ملو ميظعلامالاو

 | تأيو هذ اشيناائبع

 وه ىأ (ديدج ف داب

 - 1 2 قمال ثردح ةعاز 6 فر شو هد بهذتو دامر لا ريطت تداحلا حرلا ن مو نوزرسبو ) أهيج هلل

 م ئش اهنم قتبنال ىتح مه 5 كب بعدو لطب رافكلالا عا كلدكو . ١ :طفلب هنءىج اعاو ةمايقلا

 رمخلا لاح ق ريذا 2 م ءولعام ص ل هام لاعالا هذه اوفلتخا مث

 لاعأن م كلذ وح ون دلاولاريو فرضا ىرقوديسالا كفو ماحرالا ةلصو ةقدصلاك
 "بيسي ةمايقل امون اهء> اص عفنتال اهنكلرب لاعأ تناك ناو ل ااعالا هذهف حالصلاو ربلا

 ١ اونظ يتلا مانصالا' مهدابع لامعالاب دارملا لبق ةو اهلك اهلطبأو طب هرغكأ
 0 او مهنأ مهنارسخ هحوو تبا مهءفن 0. ةطحرب يك 5

 | ىاعالا لاعالابدارأ لبق ةو مهلعالابو تراصف اب اوعفت ىكل ليوطلا رهدلا ىف

 ىذلا دامرلاك ترا اهنال مهعفنتال اهناف هتلاريغ اهدنا كرش ايندلاىف اهولع

 1 © اوك ام نورد- شال ىلاعت هلو وهو 0 راصو حابر رلا هنرذ

 ظ مهلاعأ باو نودحال مهنا ىنءملاو لاعالا كلتنه ىنعي  "ىث لع# امثدلا ىف ىنعي

 )تاضمهلاع اعأنال ريبكلا نارسلا كلذ ىنعي هيديملا لالضااوه كلذ« ةرخ الا ىفو

 ظ ! باو َولَح هللا ن رأرن ملأ © هدوع ىجرنالىذلاانه د_عبااواهدوع ىجرلالف تكلهو

 مح ضرغو ميظع سال ئهقلخ ىاواثرعالو الطاب امهقلخع ل مب © قلاب ضرالاو

 هللعوطأ 5 ا 00 4 ديدح ق 0 تا وو سانلا ارمأ 0 مكيعذي أ شم نا #

 0 موقءانفا ىلع رداق الاوت اوعسلا قلخ ىلعر نقيا لالا رم ع

 0 م رافكل باطخاذهلقق ”ىمديلَع بعصيال رداقلانالمهاوسرخآ 0
 ىنعي # زب زعب هللا ىلع كلذامو وف عوطأ ور :.تضارخ كر 00 رانك 5

 يي تادنإ لجو نعمل وة# تمظعوتاح ناوءهللأ لية ةشالاوألا |

 / اءيجهتل اوزربو ازا مويهياقعن هأو ا احر رديعيو هب ن 3 اوزربو ) ردعتع (زيزعب

 نعهيرخأام نال ىشاملا
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 0 ملأ رام ١ ا)ىدهلاو
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 قاح هللا 00 هموق هد
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 الر للنار

 اشيا 00 لاوزلل
 دوا كلم (ركعذي
 قاح انأو )ةكم ل رهأأي

 - ىفعيإ 0 كيدشب 7 ىلع سيل لوشديدشب ) ل 5 ىلع نا ( تمل ,خااقلخ قلخي ( ديدح
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 طاغأ امم دشأ اياذع
 0 ديا ىأ م كرار ل لوقوةلوهس قالا ىلءبارمكأ

 رعش لوصانه ىّتح هدسح نم ناكم لذ نه ل.“ قو تاهجلا عج نهب طبخت سادشلال]

 بادع 8 هيدي نيبنمو 4 هراونمو ف عرتسف # تيعوهامو 8 هلحر ماا

 ليقو رانلا ىف دواخلاوه ليقوهيلع وهامدشا اباذع تقو لكىف ىلبةةسىأ *
 ْ :* | ىزلامفلا | وبلطةكم لهاىف ةلزان لسرلا ةصقنع ةعطقنمة آلا لقو سافنالا س

 نيدلا لم ,كيلع لس مهلدعواومهةسيرل هءاح ربيت هاو رةوعدب هيلع ىلاعتهتلا ل رات مهينسيف رطملاو
 لثملاو ( مهب رب اورفك ) | أدتبم ه5 مهبرب اورفك نيذلالثم ِ رانلا لهادي دص هايقس لدن 'مهج ىف مهيقسينا ١

 ةبا اوف ىتااةفصال رامتسم ] دام رك هلاعا» هلوةوأةبارغاا ىف لثم ىهىتاا مهتفص م - لتباهف عأ كودك .
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 (نيذلا لدم ءاكمح الا
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 ايف ىأر يللا فودحم ادترم

 ) دامرك مهل اعأ ( هلوقو دامرك ريذلاو 0 مان م لدن مهااعا لقو مهلمم ناي . 2 ةلح لوالا ىلع ىه

 رم دقت ىلع 0 ل 3 كا موو 9« حايرلا عف 05 ًارقوهه.باهذلا تعرساوهتاج هي عرلا هد هلت تدشا

 5 لرش لئاسل 8 معلا ذص هم مئاق هلباو متاص راهن مهاوقك ةغاابملا ةنامز كد اسم وعرلادادتش 0 ١ : ,١ ص ُُث 6 ١ 2 ١ ١

 دامرك مهلاعأ ليقف مهلثم
 حايرلا (عرلادب تدتشا)

 لء>(فداءمويىف) دم

 اهل وبح ىف مهم راكم نم كلذو<وباقرلاَق عو فوهلملا ةثاغاو 1 ةلصو ةقدصلا نه

 هلاعاوأ هيلاام هولا والم هللا دف رعم ند ساساريع ىلعام 08 ل اروثنم ءايه ماع

 ناك لكم هتدشو توملا مادي ر ؛اكلانا نعي « تيعومامو ناس لكن حدا

 نمهتوملا هب ا 5و هالس د نم رد ل تخت نه 8-كغئ تا مهار انو ا

 لا حرتسيف تدع هام هلام نع 42 ع تحن مو لك ةقلخ همادق

 رطامءويكلوقكرلاوهو | ل حو نو
 قلامراكملاةرفكلالاعاو هقوح ن ا ا عجرالو توه هيف نم جر ,ك2الف هنر , 50 هسفن قلعت ا 2 سر م 0 || 9 1 2 9 مس ,ا ا ُ

 دواخلا وهليق نيد أ 6# ظيلغ باذع 0 هاما 3 هنارإو رفاو ِظ أ 2[ .:

 موب ى 5 عرلادب تكتل رك مهلاعأ مد اورفك نيذلالثم » ىلاعت هل وة 6# ر رانا

 هنوبد بلاسم كي ءريذ1ا فران دج موهو هلف اع 3 7 م ا

 ةاءضألا 0 / ةعو 7 /

 8 لبال 00 الا ارق ىتااذصقتلل راعتسم لثملاو اورفك نب ذلا لَم 6 ىلا ل 1 صقتن اعف ا

 ُّى .- كلذ ريعو | لاقف ماتم فكلوش لئاس لاس ربدش ىل ع 0 00 يااعأ هاوقو ةباس 5 .

 ريع ىلع امانبأ اهطوب , [ اداقعافاضملافذخل ممرباورغ' كلا لاعأ شمال امركم هلاعأ ظ 7 1 | -- - . 5 6 5 ١
 ا | ع 50 عراك ا ا 5 5
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 ” نيس تناقل قعر
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 1 52 راشالو
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 متهج) توملادعبرا كلااذه
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 00 ههه مون هنعم
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 ا | كلهيو قا رص نأ هواأس هاك ن راق نيش رفلل ل اقو ة م رغكلل لدو 0 ةالصلا

 | مهل عت ىأ 0 دينع 0001 تاحوو 2 نكلهن ىلعافظع سعالا ظفلي "”ئرقوءلطملا
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 هئاق هيدي نيب نمىا# من 7 59 رونم# عتوا ناك نتلسقل | 5 2 محلا 0ع 8 لعل

0 
1 1 

 11 هنارو نم هردش ودع ل 12 اطع 7 ام نم ىقسو 00 كنععراوتاف هتقمهدع-و
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 > مهلكون ىلع نولكوتملا تدثيلف ىأ( 00 ويلف هللا ىلعو
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 ؟7نوكي.ال تح
 ارخان يس الادحأ ننوكيا ىأ (انتلمىف ندوعتاوأ) انرايدنم (انضرأن

 مهلسرلا| 1 .ذل|لاقو## مهناعانع بيسملا مهلكوت | ١
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 | تابطا 2 هدهد هناسل او هاسر ىلا ىحوأ ىلاعتهتلا نا نعي يك مهرها ىجواف 9 هريغ
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 0 3 ناكسالا كلذ ىئدب ضي كلذ 2 مهك اله كم نم قع ف 6
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 هاعب نم ضرالا 01

 نالدتفتا لا ديعلا مايق

 ىلع تمدنو كابا ىنبرض ىلع كيت مهأو ةكاهفت 1 لا اهلا فد ضلدق برغلا |

 ا ا ودحفتسا وع لحوْعهلوق #*# ىبادع فاخو ىأ ه«ديعو فاخو## هلثم كبرخ |

 ١ ءالؤه ناكنا مهللا اولاق مهنا كلذو مثالا ىنعي سانع نءا لاق اورصتتساو ىذل

 قطاخفا ب 1 مهاربا 3 ةروس مالك ريدك هك[ 6ها6١ م وهو هروح ىوعع دوعلاو هاذ

 ١ نمد ون دحمس ام ىلع نولكوآم ا تاثيلف ِ نولكوتملا 1 لو هللا ىلعو 35 مهيلع نافكلا] 1

 اندوت رار ٠ ماجر

 ْ سحاللا زرت دل تلق ناف 5 نواكوتملا لكوتيلف هللا لعو 0 لدول لوق نم هن ىعي

 اناك ١ مهنا كلذو معأ ىل 1 لسرلا لسرلا مفتساو ةداتقو دهاوع + لاقو انيذعف نيقداص لسرلا |

 مهاسر 0 0 :ذلالاقو) ارار

 لاول مدوعو أ مكحا

 نم
 دق نا و كر

 1 كاطاتإف اولتن

 مهم د ممل | ىج واف ) دح اولا ىلع
 لوقلا ( نيماظلإ نكلبل

 احنالا ى حا وأ ريضم

 هنم ب مذ هنال لولا ىرخ

 نم ضرالا مكتنكسنلو)

 نيملاظلا ضر أ ىأ (مهدعب
 نه ثيدخلا ىف مهرايدو

 راخخ ىذا

 ناكسالاوكالهالا (كلذ)

 نا ) قح الا كلذ ىأ
 وهو ىثوم (ىئاقم كاخ

 هراد هللا هن ن وو

 مالو | بالا فوت

 ةياع ىتابق فاخوأ رقم
 مئاق وه نفأ هلوقكرملاب |

 0 لك ىلع

 قح كلذ ناىنءملاو

 تك" اع

 3 هن

 ىباذع ( ديعو فاخو) .

 (اوهعفتساو)سوقتعي ءاملابو |
 ممادعأىل ع هللااو ريصنتساو

 ىوأ لع فوطعم وهو

 ىللعو) هللاةعاطب انناسا ىف

 ( نولكوتملا لكوتلف هللا

 نيذلالاقو) نوقتاولا قثيلف

 ملح رحما مهلسرل اورفك

 اندم نم ( ا

 ناخد ) ندوعتاوا ١

 ىواف) ايدى (اةمىف) |
 مهرايدو مهضرا ًأ(ضرالا) م 8 ) م فلا ) نيرفاكلا ) نيملاظلا ع نكلهتل) اوريصا نا (عد) للاكل ( مهلا

 ع ةسا( او عفت 50007 ديعوف ةاخو) ىدب نيب مايقلا (ىناقمف ان نا ) نيكس دلا(كلذ) مهكذاه دعب نم (مهدعب نمر
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 تأ نوريرتاننودةوبنابنوصخمت فاني ك2 لضفالوركنييو انني لصضفال (انلثم لم هبالا) متأام (متأ 3. ١ ناز موقلا

 الم !باودارأ اعاو تانبلااب مهاس 0 5 ةححك 0( ناطملس انو :اف) ( مائصالا ىقعل (انؤ 1 كابعلا تك اع

 4لث رشب مب ا مهلوقا مي )م 0 رشالاز ._ٌٍ نا مهاسر مهل تلاق ) احادو امنعت اهوحرتقا دق نأ نكات

 . هللا نذابالا ناطاس مكيأت 5 ناكامو 1 انملع ع نما م ةوبنلاوناعالاب ) هدايع نم ءاشب نم ىلع نع هللا نعلو))

 08 | سزلاه وقح رتقادق ىلا الان ناسالانأ ها: وع ىعملاو نيم رثعكاثلاءزجلا ١ مناطاساب أف مهل نقل كاك

 رشبلا ىل ات هتلاءاش واوانتودةوبنلابنوصخم إذ 0 الام انثمرشبالا متئانا ١ 0 - اطتساىالو 8 9 اءاوانتعاطتساوال
 أ ةوعدلا هذهب د ان ٌؤانآ كانعإي ةاكاعا ىدصت ناو وذ نار : ف لضخ ا 57 ذا عا هلل هكيشع قاع

 | ةوبنلا مكئاءداةح ىلعوأ ةيز 0 مكفاقعسا و ركلضف ىلعل دب # م ن شه ناطاسبانوتأف ف قلك اوذتلت هللا 1 -عو ١

 5 ا 1 : ءا
 .تلاقؤل احا واتنعتىرخاةيآ مهيلعاو وحرتقا وييجساو تايم ٠ نمهاو ا ربعي : لمهن أ مم ل 6 لوم 97

 مهتك راشماولس ِ هدايع نمءاشنن 0 00 نع هللا نكلو م ع سفياالا ,2” نأ ع مهلا ل كودلاب كم نس دموع

 ادصق ميسفب :ادما ودص#
 ىلع ملد هف ورهدع هنمعو ى !اعئهللأ لضفةوبنلا مهصأ 0 بحو اااولمحو سذخلاىق 3 54
 ِء
 | مكسات ناانلذ .اك امو ىلامتمللاد ةكعرخع ةئيشع ضعب ىل اعتاد زاخلا ضع محا 0 اوةئاطعةولان 1 انقح٠ نمو اولاةرساك الو دا

 | 1 ساعات ا يدجتالو تايآآلاب نانتالا ان سيل ىأ # هللا نذاب الآن اطلسي || ديملاى هللالع لكوش نأ
 تاب لا نم وح ى 5ك نصحك ىلاعت هللا ة هئيشع قلعت م سحأ وه اعاو هو >< ريفا مكتادا 2 مككدن اء ىلع

 | اناس مكتدناعم ىلع ريصلا ىف هيلع لكوتنلف © نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو لي | هلوقملا ىرتالأ رككاذياو
 ' ىلاعتهلوق ىرتالاايلواادصق مهسفنا هباودصقو لكوتلا بح>وب اع راعشالا مالا اومع (هللا لع لكوتا انآانلامو)

 | 014 انسان ادهدقو 00 هيلع لكوت النا ىئانل ردع ىأىأ هللا لع لكروت الا كانو 0 ال 3 الردع 000

 ميصنلو 0 توكل اقوانهه قفعلابو رعوناًأرق ربو همس اهلكر ومنا 5و ةكر هن اهب أنا ده دقو ١ هءاعلكوت

 7 معرج مهتاالابم مدعو مهلكوت هءاودك | اودع مسقبأ وح ِ انومذآ | لع بح وامان لعمق دقو( اناس

 ١ ان قا ناكىتلااتهلان عاندمإل ادع ملوش نوديرت 8-1010 54 "ةايأدع ناك اجتانودصتن ا ىذلا هلسسا:ملك ةيادهل | نوديرت قف ةكتالام مس |0000 1 ماش سالو ماموستا ذا 0 ا 0 0
 | مهلسر مهلتلاقؤإف ؟ اعدم عده اوني هع ىنعي## نييمن ناطلسبانونأف قهابنو د نيل 00
 | نع هللانكلو 8» كلذ ر 2 107 هتف مفصوو مَ ه1 ع ْ | مهلسرمهلتلاق انلثم رشبالا م أنا مهل رلاولاتامل راذ ا ركلشم رشبالان ,ث نأ ف مدار لاق

 | اسناد هدابعنمءاشي نه ىنطصيفةلاسرلاو ةوبنلان نعي « هدابع نهءاشي نم ىلع 0

 قاعتو هيدو.علاى ندنلا

 ركشلاو ةمويرلابباقلا

 ءالامل !اننع ريصلاوءاطءلادن ع

 ( انومتذآ ام ىل !ءريصنلو (

 ا اج ,م28 مسق با وح

 22 :11نمهللاانصخام عمانل سما و 7 نذابالا ناطاسب مكسنأت 5 6 جفا

 | كنيفاند هللا 00 دنع ١ وناهر 1 ود بم 56 اننا ةلاسرلان و هناثق رشو

 كي هللأ ىلع لكوتت الن 1 اعف وز مبلع م ادعأ رورش عند ىف قم «نونمؤملا ل و تلقهلئا لعد

 0 0 نحف هردقو هللا اًضهالا ىش انييصنال هنا او ّعدق امم اولا ءاس الا ن نك ىوعلا

 ِِء ِع
 ناو هاذا لع ميدلا ل

 و ا

 اعد عا ركساال

 (رسشبالا) م م أام ( متأنا

 نإ نودر , انام ١ ىدآ

 قع 0 (نحن نا مهلسر مه 1 تلاق يحج وناتكي (نب زي.مناطاسب اوان ساق 000 وفر صتأ 00

 .ام(انل ناك امو)م ا مسمر !ءنع هللا نكل و) ركذثم قلخ لوقب (مكلثم) ىدآ(رشبالا) نحن

 9 نا نينم وا ىلعو لوشب ( نونمؤملا لكوتلف هللا ىلءو ) هللا سعأب ( هللا نذايالا)ةح "اك نطلب 1

 ١ رامات اناده دقو هللا ىلع لكوتالأالأمو ١ لسرل ١تااَع اعف مب لعشا اماو 4 رثىد> هللا يلع مناا ولكوت لسرالاولاةفهللا ىلع

 مك . ) نوعا امعنربصناو)ءالسالاوةوبنااب

 + رسل

 | أ ءاملا قيرط انف رع دقو ىنعي # اتليس انادهدقو ف 2 عقد ىف هيلع كو

 1 وعنا امى 8ي نريصتلهللاو هر ردع مسقلا مالم الللا 3 نريصناو #8 دشر لااا سو 0



 ةسرلاىف مق مقوم ع 00 هللاب ناعالا نم(عهيلا ايو ىفااناوهبمئلسرأ اعانرفكانا اواقو) 1 ولم

 0 فر ,ظلا ىلع ناكل ا مها 0و 1 هر ا تاك 3 6 ا 1 ) كعتاأ مهام 6, ف

 ه5 5000 3 اعا 0 انا عسب 1 أااهودر م اك اهولش ملو ام ودك اذامهنال, ال رجا وغاق ارسثلاو ركحلا ا

 تكسلا مسار هناو 1
 ا نم هيلا[: .وعدام كش ينل اناو 9 م 16 ز ىلا # ها انرفك ان واقو  ه هلم

 ص وأ امو مهظعاوم 8 كا دابا اودرىأ ىدايالاى مع ىسالا 00

 7 00 قا ىو ا 1 ١ ةسرلاىف عام يك بد مح ِِس مذا وعدا ,كرقو وهناعالا 0

 را 39 - 2 ور 0 ىلع راك كحل - هرم متاذ>دا هث كش هللاىفأ مهلسر ,تااق 0 1 | 3 طئال ناوسفنلا 1

 0 ١ كشلالمت<الوهومللا ىلا وعدنا ىأ كشلاىفالديف كوكتملاف مالكلا نالفرظاا |
 1 3 || 1١)

: 2 

 لرفغل) ناكع الا نأ 1 4 ضرالا و تاوعهلارطاف قمهاوش كلذ4ازا هكاودماع اهنئاالدروهظو ةلذؤلا كلل 1 3

 | 3 رغخل 98 انايادثعس ناعالا ىلا 5 9 فر اظااب عفت سم كشو لدد واذ و ا اذا (مكوتذن م * : 1 1

 0 2 0 2 ا نمو 0 هبل لوح ملا ماقم هلل وعفملاةماقا ىلع ى ىف رس 2 1 وعد كلوقك ةؤئذللا ىلا وعددا ؛ :

 ءوقتاو هاوقكك نيزئاكلا 3 نع "سلي قوملاظملا نود هيج مالسإلا نا ىلاءتدني وم دب اموهو ركب ونذ ضءب # ميوذ |

 نه مكلرفغي نو 00 و ا ناد هدق 1 ]و نيباط4ن انبي 3 ةقرفش نأ رقلا ممج ىف نينمؤاانود ةرفكلا اطل ١ ا

 ل هذ.( نييمؤلا باطل تءاسشيحو ناكاالا لعذر راتكلات اطلق تءاس ل ا
 00 ماتراه لاهي متاوتما و "هللا 1 اطلب

 باطخ ىفلاقو مكب ونذ نم

 ع لد له نيمو

 مكل رفع لاقنأىلا ا

 و 5

 تدان و ءارعتسالاب

 كر ؤيوإ# ملاظملانع جور الوانتيف كلذو#و ىصاعملا نءبنمتلاو ةعاطلابةعوذشم ُ

 اواقؤ# ؟راعارخآ هلءح وىلاعت هللاءاعم تقوىلا## ىمع-# لحامل

 | مهلوق اودرو مهعاوفاب مهوبذك ىنءملاو لسرلا مهيذكت ءاوفالاب دارملاو ةمعن ىأد |[

 ءديدر نالف لاش هباونمؤي ملو قام هلوبَش أورام لوبت 0 اوفك منا لدقو |[
 2 !اناو ا دق مهل دعب هيف لوقلا اذهو بدل إف باو+لانع كنمأ اذاديف ىلا

 انرفك انا قع 0 ءءاسرا اع 1 كا اولاقو زد مهاسر 1 اودر مالا نأ وهو 1

 لكرلا ناب او را وى مع آل مهيلا نارا م61 اور مل مآل هن كد مر هلئانا مهزاع اع 3
 71 5 1 ١ 8

 2 لا تَ 6و 1 تا قع 3 بذا لسع 6 اننوعدن امث كش ىنا اناو 2 نينم وه اواكل 2 !ةاسللا 1

 لد ىلا مكرخ قيو)داعبملا | ىذلاس مالا ىلا كمطتالا 5 0 واق ةبرلاو ةمهتلاو ةمرلاىف مقوبوأ ةبسرلا |[

 سرق كفوا ىلا( ىعسم ١١١ نااناو ايناث نووش تنكت 001 فك انا الوأ او واق منا تلق ناف« هيف كشير ||
 ا ماك لسر را مه 3 اود رصصامل ماع ١ كتاف د ةقلَتاذوَأ رت كو هد كش !!و كش

 نأنم لقأ الف رف ىف مزهلا عدن مل نا اولاقف كششلذ مها بجوت ةهبش مها لصح |

 الثا و نيباط2لا نيبةقرفتال

 ىأ (اولاق) هرادقم سو ا

 لسرلل(اواقو) ماكسالاو ْ 0 0 - ْ
 ملسرأاع)ان دحج (انرفكنا) | هللا ف | #9 مهمتال نيبرع ىنعي # مهاسر تلاق كاذ ىف نيباتسم نيكاش نوكت ظ

 هل ك1 باكل اند( | رطاف 8 هودقتعا امل نو راكنا ماهفتسسا وحو هللاف نوكشت له ىنمي # كش |
 انتوعدت ام كشلاناو) || قلاخو ضرالاو تاوعتلا قلاخ هنوكيف نوكشت لهوىنمي # ضرالاوتاومتلا ١
 ةحوتاو تاكل ناقل ْ متقدصو متنمأ أ مكبونذ مكلرفغيل ىنعي مكبونذ ندم كك رفغي وعدي »ف امهيفام عدج |[
 ايف كنعلا 0 ١ هنبب و موني ام م ]رفغي هل اذه لعو ةلصب تسل 0 اما لدقو ةلصنمه فرحو ||

 هللا ىف أهل سرتلاق)نولوقت ا

! 
"١ 
١ 

 ا
 نيد ىلا ىوعاب 0 عمل ا>أ لآ [ر> بو )و د دا ذا ملاظم نود ىع اعملاو :نكلا نذل ١ ا

 لسرال نيببحم مالا ىنعي 4 اولق قف باذعااب م كلح اميالف 0 ءاضقلا 1
 | فش ْ 1

 001 0 ا
 كشدللا ةمادحوىفا أ(كش

 ديحوتلاوةبوتااب( مكل رقنيا) دي وتاوكب وتلاىلا 7 ا او) ( تل 16 1 139 5 ( 1 ا قااخ( تاو



 ْ مفت اييقار ١ م
 كك

 ضقنف م هدأ ٠ م نت

 اع

 رادو ديزتو براك اراذ

 | كيلعىنءملاوةيلثلاوةرصنلا

 مجال و هتلج ىدلا غعالبلا

 ا تابآ نم كلذو مالا

 ا
 أ

 روع نو هكفكت نمت كلذعا

 ا هظلاوةرمصنلا نمكان دعوام

 م يكل تممال مكي هللا و)

 2 3 | بقنلاو 0 ا

 ا

 | ىلع ركىذلا

 5 ىذلا هتقرقحو

 هنمو لاطب الا ودرلاب هَ

 بقعم قا بحاصل لق

 ءاضت#الاب هع مغ ىشدال

 مح

 لابقالاو .ةيلغلاب مالسالل

 ند ردك

 ٌ بقعمال لحمو ساكشالاو

 دنا ىمملاو تلطلات

 ىلعو.

 200 2 ب 0

 اذفان كح هللاو لبق هن اك

 ديزوءاج لوقتاك د مكح
 ا ةوسلقالودسأر ىلعةماعال

 ارساحددرت هدأ

 نم(اهفارطا نم ] ؤسوهيلع . 1 د ٠مأأ 4 ١

 5 لاعبو اهحاون

 ال) ءالعلا تومو نادلبلا»
 ةمكدل )ريدم ال( بقعه

 ىنأنان أتايآلا ٍاسودهياع هللا وص ادجاولأس نيذلادكم رافكرب ملوأىنعي #4 اهفارط أن م

 ىلاو> ا هياط سو هيلع هللا لص 1 ا_يمقنف ضرالا اناا اورب أ

 .هللازا لوَق ودلع هللا ىلد هلئلالو_سر تعم” لاق صاعلان: ورعنب هللادعنع |

 0 مهلعجم# ةةرذكلاءإل ئه ىلع ال اهنا باش نأ مهل 5ءىذلاا4ةسوسحم ةدهاشم ت 1 ريغ 3

 ا ا زوجاضنأ هحولا اذه ىلعو نب رهاق اوناكنادعب نيروهتهو نيزب نعاوناك امد.ب نيلمل ذب

 هي ه.ع زم 4 232 كاتلاءرخا

 هتقشقحو هلدارال هي« دمكمل تبقعمال مكهللاو و #8 اهنم ني املا ىلع دمكفناع هك اهفار اهفار 3

 ءاضتقالاب هع مع وفش هنال تقوم حلا بحاصل لقدهنمو لاطب الاب ىش

 لحمو هريبشت نكعالنئاك كلذو رابدالاب رفكلاىلعو لابقالاب مالسالل ركح هناىنعملاو

 *ءاا تقتل ىذلا

 ” دارلا ننرملا اك لآ اهفارط أ نم اهصقنن كرشلا ضرا قدي ضرالا

 موأ ىنعملاو كرمشلا رادىف صقتن دقف مالسالا رادىف دازام ناف كرششلا راد مف

 00 ا ةدافو نساع نأ لوق اذهو نوطغقف نورتي الفأ م-هضارأ

 اناصقن كلذناك اس رو ارهق رافكلا دالب ىلع اولوتسااذ! نيل ل نيرشفملا

 ىلاعت هللاناىلع لئالدلا ىوقأن م كلذناكو محوقو نييسملا ر ,ادىف ةدايزو مه :

 ىنعملاو ضرالا بارخ وهللقو هدعوام هلزعنو هنيدروظيو هدنجزعيو 0
 0 0 ب 2 5 لعد ؟ 2

 لاقو كلذ لثم س لءغننأ نوفاخالفا اهلها كلو انس رع# ضرالا ىنانانا اور لوأ

 هرايد ىف

 .- ع ب - - 1 .٠

 بررقلوقلا ادهومود ىمشلاو ةمركع نعواهلها سصضيهو نضرالا بار>وه دهاغ

 ©« ق ) ءاهتناا باهذو ءالملات وم اهناصقن نرسفملانم ةعاجو ءاطعلاةو لوالانم

 ضب املا ضيق نكلو دابعلانم ةياورؤو سادلانم هعزتتي اعازتتا إما ضشال

 لاك زاواضاو اوس طعريغباوتقاف اولثسف الاهجءاسؤرسانلا ذذتااملاع قي ملاذا ىتح العلا

 ليللا فاتخاام ىش اهدسيال مالسالا ىفةملث ملاملا توه دوعسمنب هللادبعلاق نسحلا
 لازب النايلس لاةوهلهأ باهذدضبقو ضيق:نا لبقإمااب م لعاضيأهتلادبع لاقوراهللاو

 سانلا.كلهرشسآلا لعتبملو لوالا كلهاذاف رخنآلا لمت ىتح لوالا قيام ريت سانلا

 دارملاف لوقلا اذه .فءانإعلا كال_هلاق سانلا كاله ةمالسعام ريرح نب ديعسل لبقو

 ذارشالا .فارطالالاق بلفث نع ىرهوجلا <> سانلا نمفارشالاوءازعلا فارطالاب

 قدذرفاالوش ةغللاهذهل ىدحاولا لدتساو

 ع ةاببقلك ف ارطأ ٠. ىنمتدرو اذامكبو انبلأساو
 ٠ وأ لوالا لوقلا ىلع ريسفتلاو ىدحاولا لاق ةليبق لك فارش ادب رب لاق

 ]| انهنا اضيأ لاق نأنككو ىزارلا نيدلارخف مامالا لاق عضوملا اذ. قيليالف م

 ]| نم ايندلاف ثدحتام لكنأ اوربملوأ لاق نأ ءريدقتو عنضموملا اذه قيليالدجولا

 داو ادهنال ل

 1 اتناك اذاو ولاكدتعي صقنو نع لاعب لذو ةامح دعب تومو ةراع دعب بار ىف وة كل

 1 ١
 ا لوو كت مار اى ه# همكم بقتعمال مح هللاوؤ# ىلاعت و هل وق 6# هلق اع مالكلا ل اصيا

 أ ' , ةتالبتس قا بحاصا لاقت ولالا لا هربع نبع بقتعإ ىذلاوهبةملاوهناَضقلن مدا



 لا لصأ ا ( نادتكلا دعوا آف ددشتلاب ا لاو ةزجو |

 م 2 عدل ل الأ ندا كشروئاماو د ف كوتكم قده والا ناك 3 *مامذا طظوفحلا

 كياع اع ق 0 هلق كانف ةونو 2 مها دعوأ ا ضعبكا طرا لاكن وا 0

 اهصقنل #9 ةرغكلا ضرا## ضرالا ا مو دعت ءئالطاذه وهل ن ولعاناناف مساذعب

 لمعي لح رلاوه تث ىذلاو وع ىذلا وهفهلال ص ىلعت 1 هللا ةمصعمل ا ا

 ندى ع ءا_ثيامدهللا 2 0 لاكو وت 3 ىذلاوهت 00 تر هللاةعاطب :

 انتفاع هللاوعك ريح نب د.وس لاقو ها ىح نم ع 38 هيعذيف هل> نا ا

 ةيوتلاب توندلا "مه ءاشيامهللا وع ةمركعل5و 0 ءاشيام تان واه رفع فهداعع ا

 لقوس مثلت ورمتلا ىنعيءاشنام هتلاوحت ىدلالاقو تانسح بونذل!لدد تو ١

 تب'اوذاحةنسلا ثتضماذاو اهركح 2: لكل وأى فتش هللانآ كفو ةحاس لا
 تئاطملاز نملاف وهل قو ةرخ ل امن :دل هللا ودع 0 ةوةلبةةسملا ةئسالر ا 1

 ءاشيام تي وءاشياموعم هللانا ل قو ةقدصلاو ءاعدلاباهوعع مث بانك كلا فدتش ىهف

 ةقاع ريداقلاناقشسلا لول نافهديرب ام مكن وءاشيام لعب هيلعدحال ضارتعاال
 نا لق كا رثالاو وحنا اذه عم ماقسي تكف ا ىلان اكوهاع !2لافجدقو |

 ردقلاو ءاضقلا بتزتيدءلعو لزالاف'

 3 0 | ا

 ءادبلانأاولاق ةي آلاءذبم ءادبلا ف مهبهذم ىلع ةضفارلا تلدتسا '
 اواو ترو“ اهنامهتاوك ارنا ودع اهلل هلرهظي مث أي اشدتسا ١

 مزاوانموهو ىلز :ًأمدق هللا عن نال داسفلا رهاظ لطاب بهدم اذهنا ةلئسملا هده نع |

 ذب رك ذادك العدم ليدكلاو ركل لود نك فالك نأ امو ةصوصخملا هاذ أ

 ىنعي © 4 باتكلام 0 ءو ا ىل !اعت هلودو * دب ”الادذه ريسش ىف ىزارلأ ن.دلار ا ١

 باتكلامأ طوفحلا حوالاىعمو لدبالوريغبال ىذلا ظوفحملاحوالاوهو باتكلا لصأ
 كر هيلا بسن اهلك مولعلاناليقوةلزاملابتكلا زحسنتهنمودمفةتبثم ءايشالا عيج نال“

 ىذلا ب اتكلا 1 ءاشيام تو ءاشيامدنم هللاوعك 5 ,اياتك امه سابع نبا لاقدنم

 ماع 3 0 امييحل كرس ا هلل نأ لاق 0ننح مع نع ءةيطع ىكىورو اهنم ”ىشريغيال

 نأ وهودللا 1ع ا
 ف ل

 ا
 أ
| 

 ٠

3 
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 رد نم كك شوءاش ام هللاوع : ةظكش نو: سواناع الث مول كك .فهللذت وق ةابن م ناتفدهلءاضيب ة ءر

 هقلخامو قااخو هاف هللا ع لاق باث 31 |نعا 0 ءنبيا لانو بات للا مأهدنعو |

 راذعلا # كن رئاماو #8 نولماع 2١
7 

 َُ نم ىنعي © ا 0 5 د

 ةيعا 2 ا بالاك اع بلا ىفعإ 3 غالبلا كياع او ان قه كلذك 0 لبق نمي كنيفوتنوأ
 ساخرا 12 ُق 1 8 انيلعو 9غ غملرتا |ماقم مقأمسا غ غالبلا ومهيلا ةلاسرلا |[

 00| 5 تب 7 | |١

 | ال يصقتل ٌضرالا ل نانأ اور وأ لجوْع هلوت ؛ مهلاعأب مها :اهمف 5م موب[

 | | لوعتساا ال و 0 اسعابت ل ات 0 ءاعال ةاز ءادملل م ب اسم اايلع و © ريغالا غاللا |

 َ م ع
 / بونذن

 | هت ًاءماقدارأنع ءودكسم اوما توم دارأن ف موناادنعهللااهضبش حاورالاىفاذهعمبرلا

 د قام ألا ابق تذثالو ًاشودك الف ردقلا هلقيسو ملا ا

 ا

 ا
1 

| 

 (؟تاكلامأ هدنعو 1

 ىأ (ة/اتكلا ِهددَعَو)

 حوالاوهو باتكل كلصأ
 ناك لك نك رفا ١

 كبرت اماو) هيفبوتكم |
 31 مهد ىذلا ضعي

 تراد امفدكو (كنيفوتل

 مهعراصم ةلاكتيؤرأ لال

 لازنا نم مهاندعو امو

 كانيفوتوأ ميلع باذعلا

 كيلعاماف ) كلذ لبق

 كيلع بحباف ( غالبا

 بس ةلاسرلا خالبتالا
 انيلعو (باسحلا اتدعو)

 لع 0 ل ارح

 ع

 كنمجالف كرلغال مهلاعأ

 ل_عتسلالو م-هضارعا

 اسد

 ىانانأاورب ملوأ) مهما لع

 ءاذكلا ضوأ ( ضرالا
 اهصقنت )

 ح وللا ىنعي ا

 1 0 صقشالو ه4 فدا زءال ظوذح لا
| 
 ا
 ا

 ىذلا ضءب كنرر كاما وز هم

 كيايح ىف اذملان أ

 كنضقت )كك كفوو ١

5 0 
 نع مث الا ( غالبلا

 باو هلا ا اعو)

 هللا

 اورتن ورب !وأ) باقعلاو
 1 مرالا ىانانأ) ةكم لع

 0 ,الاذخأت

 هللأ ىلص 0 يوم



 ع 03 9 2

 وحوا خوسنم راح نك

 ءاسنإ ةظؤطا ناويدنمغ
2 8 03 

 رقكو < وأ هريع ثيدبو

 ماعا تبثو نيد مالا

1 1 

 هلحا ناح نم تا

 كم تدو دك

 ىللعو ةزجو ىباشو

 ظ

 ظ

 كلذ نم عقيسأم لد :الاق هللأ يعدقو د نوعبر 1 هلديز , اهلصو ناد هج د لص ن أ االا 1

 كاكا حسب -_ - -

 2 22 2 م جسم حم مس وسو سلس سس سمسم

 هللا لزني مس وفةملع هللا ىلصهللالوسر لاق لاق ءادردلا ىف أ نع هدنئس ىورو##ع دنسربعب ا

 دقتملا مكحلا عن تابثالاو وحنابدارملا لاقف ضءب نود ءايشالا ضعبىف صوصخلا

 م 5.9 0-0 1 رقع تلال اعز ىلا م

 5 ةيصماشلام ناتك نموت ىلقو اهئاكم تانسللا تبث وبئاتاا تائيسوحت لبق
 و

 - - - 77 3 ا ل 1 نه[
 ١ .لمو ا هدولو نأ نام تدد وأ دمه هراع كريو ءا 6-5 1 قاعتالامدظفحلا

 . ساعنباو عفان أرقو» تانئاكلا تبمو تادسافلاوعع لبقو رخآ تبثو انزق وحب

 الإ آلآ نأ لع كلذ لذف نومدقتب الو .ةعاس نورخأتسال مهلحأ :ءاحاذاذ ىلاعت

 ديزت ٠ اهنا نم مر رلاةلص لضةى ثب ,ددعلا درو اع ءاللعلا تاس صقشالاو ديزتال

 تاعاطلل قتفوتلاب 5 5 ةكرتلاب 0 داي زلا | هده نأ[ تهام عيل ةبوجاب اريل

 ىناثلا باوجلاو كلذ ريغو عايشلإن ع اهتانصو ةرخلاق ؤةعفش اع هناقوأ ةر راعاو

 كك نود الغ 5 3 زر 0 نا جوقحلا حوللا 6 ا 1 رهظيام ىل !| دل اهنأ 07 أ

 روصت نه نورا رهظي امل ةيسنلاب 5109 هو ءاشيامهللااو حم ىلاعتهلوق ىندم وهو |

 ' الا, نإل انضيأ  رهاظلا ف روصتف ايقش دعسلاو ادعس. قشلاب القنا اما ةدانزلا
 نه تاقئيف بوتيدقو وتو ىدافلا 537 ةداعسلا ىلا 3 املا نم باقنيف ابدق

 | نمتاقنف هدر ىلع توم“ ىلاعت هللاب ذايءااو ماسلا دئرب . دقو ةداعسلا ىلا ةواقشلا

 هلدب هللا متكامو توملادنع ةعاشلاب رابتعالا اذهىف لصالاو ةواقثلا ىلا ةداعسلا

 تاهذا وجا لضأو ماعأ هللاو لدتالو ريغتبال ىذلا ىلزالا هللا عزم دارملاوهو

 ىف ةماع اهلءحت اهرهاظ ىلع ةيآلا لج نم ءاذعلا نوف تامثالا هدضو ةباتكلارثأ

 ىف لوقلا اذكو لجالاو قزرلا ىف ءاشيام هللادءزنف ظفالا رهاظ هيضتق ”ىثش لك

 الاقاممافدوعسمس اورعنع اذه و لقنو رفكلاو هللاب ناعالاو ةواقشلاوةداعسلا
 112 يسري ب يا 0: رج رق الالف نا( دناخ جمل ا لات د

 ناكدنا 1 12 فر ءاشيامت شو لحالاو فقزارلاب وحخو ةوامشلاو ةةافسلا وح

 ناواهيف ىت 0 اذا لهأفف ىلا تن :5نامهلل 0 95 وهو تدنلاب فوط

 م 10 ةراجللو ةادسلا لعأف ىكتازابم ىعان :واقثلا لش ل سك تنك

 َناران لاى درودقو دود نا نع عيد 0 8م ادكدنعو“ تش . وءاشتام

 ىوغلاهر 52 1 ةده نتثداث ىلادعت هجر لص كيف ءايأ هت دا 5 رع ند ق بدق نو 5 لحل

 لاتكلا ف نبه لالا ةعابسلاف رديف لالا نمنيق تاعاس ثالثى ىلاعتوكراب

0 

 20 000 000007 7 ترن ا تا ا لا 22

2 : َِ 

 3 ب ل لج ند ءالعلا ٠ نفهو ترش و ءاشإام ىبكم هريعدد أذ 9 رظنال ىذلا

_ 

 دأ 1 10 ع نو ةظفطلانا لتقو مدقتملا مكحلانع اضوعرخآ مكح تارثاو |

 يي
0-6 

 وقلثم باقءالو باوثهف سلام ةظفحلا ناوندنم ءاشيام هللاوصمبف مهلاوقأو

 تشودبف قداصوهو مالكلانم كلذو<و تدرخ تاخد تبرش تلكأ: لئاقلا

 موب ناك اذا ىتحدلك ل وقلابةكي ىلكلالاقو كاحمتلا لوقاذهو باتءو باوثدفام

 _ ةعاطب لمعي لج رلاوه سابع نءالاقو باقعالوباوث هيف سيل *ىشدنم حرطسدجلا أ

ْ 
 !آ

0 

1 



 1 دعرلا ةروس 0 م 601

 كلش ىلملا هناف ا ١

 تازعملاب لوسرلا []
 ناك ميسو هياعهللا ص هللا لوس رنا كلدو « باتكل جأ 0 اد رهاظي ]ل ءاشناو ْ

 بادعلالوزتب مهفوخ ١

 ىنعملاو رخباتالو مدقتبال هيف عقب انقوو هيف هبتكدق اباتك ءاضق ءاضقا 0 نا لحو 7

 اوم 9+ هيف لري تقو اهنمتاتك لكل ةلزأملا بتكلا نا ىنمملاو ةدمو لجأ باك

 لاق تو ءاشيام هللااوعع هلوق ضارتعالا اذهنءدتلاباحأ هسفن ءاقلتنم هلوقن
 تشن و هلدسو رسب ضئارفلاو عئارمشلا نم ءاشيام هللاوصع ةداتقو ريحت 0 كرعس

 قزرلاالا تو ءاشيام هتلاوحت سابع نب!لاقو هلدببالو هحمسيالف كلذنم ءاشيام

 نوعبزأو نات“ ةفطنلاب اذا وش مو هئلع هللا ىلص هللا ل وسر تهمس لاك دنا
 مث اهماظعو اهو اهدلحو اهرصب و اهعمس قلُخ و اهروصق تلم ايلا هللاثعب ةلد

 هلجأ براي لوقب مث كلملا بتكف ءاشيام كبر ىضقف ىثنأ مأ ركذأ براي لاق

 بتكو ءاشرام كبر لوقف

 22 كلما كح
 ءاشيام كير لاقيف هقزر براي كلملا لوَق 3 6 كلملا

 سم هحرخا ضقننالاو ىعأ ىلع ديزءالف ةفيصصلا كلملا ج
 سو هيلع هللا ىلص هللالو_بر انثدخ لاق ةئع ىلاعت تال دوءسم نءانع (ق)ل

 0 تالك عيرأب اكلم هللا ثعبن مث كلذ لثم ةقلضم 015 مث كلذ لثم ةقلع

 لدعب لمح“ كد>حأ نا هريغ هلال ىذلاوف حورلا هيف مقلي مث 5 قشو هلجأو
 لعأ ندع 0 «ف ناتكلا هيلع قيسف عارذالا ايفو دل 25 نوكيام ىت> ةدجلا لهأ 0

 عارذالا اهنييو هنيب نوكيام تح رانلالهأ لمعب لمعبا : ا 0 رانلا 0

 هردق اع ريغتتال ةواقشلاو ةداعسلا اذكو ةردقم قازرالاو لاح آلان ناب ع رصدهلبق

 لئالدلاب ر رشدق تاق« تش 5 ءاشيام هللااوحك ىل اع هاوق نيبو 9 ثدداح لا نه نيب

 وهام ىلع مولعملا3 ةفرعم ىلا ةقمقحو اهريغو 0 لاح لا ملاع هللانا ةيعطقلا

 هلوق وهو هدعبوأ هلبق توعينأ ناعسا ليعم تقوىف تثوع 0 هللالع اذا هيلع

 دابعلا ىلع بتكي مكح دماو تقو لكل #4 باتك لجا لكل ظ

 ا هه تأ ورز ديصمأ بوصتسام م يك ءاشيام هللا وحك 0 ا هضتشام ىلع ْ ١

 أ اه "را ءاعبلات لحو نع هللاة يشم ىلا ضوفم وهلب هيلأ نس

 | نعدلاربخأ هلوزن نولمتسي اوناكدقو كلذاؤطبتسا الف مهيلع

 : لكل هريدش ريح و مده 15 لاىف لبقو هيف هكر 1 اياتك هللاهلحأ ل 1 نا

 ا سو هيلع هللاىلص هللال وسر ىلع اوضرتعا امل ملا كلذو © # تركو ءاشيام هللا

 1 3 اللا كلذ تيسامو م قالو مه سحأ مث مويلا سعأب هناحح أ سعأي ادغخنا اولاقف

 | نب ةقذح نع ىورام ليوأتلا اذه ةحص ىلع لددو #ةواقشلاو ةداءسلاو لجالاو

1 
 ا

1 

 ا 0 امون نيءبرأ ةفطن 1 . نط ىف عمج مدحأ ق ًولخح نا قودصملا قداصلاوهو

 أ هقزر ا

 | 0 تدل اذه تلق ناف اهل دف ةنخلا لها لمعي لمعتش تاتكلاهيلع 0

 اقغ انمسلا ثامن نأ ليعس كلذكو اهناصقن و اهتدايز ليف لزالاىف هلعو

 ا عا فكف رمعلا3 ديزي ” مجعرلا ةلصنامجرلا 1 لضفىف حمدقو أدرهس قلك

 أ
 ا
 أ

 تقو لكل (باتكلج أ لكل)
 ىاداعلا لع بتكي كح
 هيضتقتام ىلع مملعض رش

 (ءاشيام هللا اودع )ةةمكح

 همت ٠ ءاشام مدني

 لكل (باتك لحال كل )

 مدقم ةلهم لحأ باتك ٌ

 (ءاشيامهتلااوعت )رخؤمو

 الام ةظفحلا ناوبد نه

 (تبو)هل باقعالو باو
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 ني و) ىللقذ اهيفمهكراشي روهأىلا عهوايلع هللا لد هللال وسر نوعداوت اك لاخلا ىلعهداصتت اوبرعءلاناسلب ةجحرتو

 '  5 1 0000 5 0ا
 نم كءاحام دعب ها ١ ههه ته: مه 07 - توب دعبىا ( اعلا 4 مفعل اءْزخلا _

 الوعد ىتلا 6 مهئاوها تعبنا لو لاخلا ىلع 57 هظؤحو همه رهي لهسدل ٍِ 5

 3 ا || 5| 0 / | "م

 !كانم كءاح امدعب قه اهنع تلو اماني مي ؛ةبقىلا ةالصلاو مهيد رب رقتكاهيلا ؟ ىأ (قاوالو ىلد ن
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 اهوعيمسوء| امسأالا هنود نم

 ور 'مذاإ 81 7

 مالسالل مهديك ( مه ركم 7

0 

 نعنيمل-لا اود صو ءانمدو 1

 هللا لاضي نمو) هل هللا ليدس 1

 ناسا (داه نم هلاق

 مهل) هتناده ىلع ردش '

 (ند)ءويللاف بادعأ |

 عاونأو رسالاو لتقلاب |
 ةرالا كاذياو)

 7 نال لعأ ىه لهاورظنا مث نوقعسا اع مهوغص لرقوهلىنعي مهوعت ل |ة
 هلقألا نأ رسال هنأ 5 ّضرالاف ملال اع اع 5 هللا نوري م ه6 هن هنؤش 0 7

 تاوعسل اف اع ملاعلا وهو 1 ارش قوا_لا نوكي تكور ةقلرا 100

 رهاظب مأ ف كءرش هلنوكي ناب يلا ىتن كلذنم دارملاو هلع ناكولو ضرالاو

 أ ه!لسأال لطاب ةقيقحللاىفوهو عومسه لوقلا نم رهاظب نوقلعتي منا ىنعي * لوقلا
 | هي هركم اررفك نيذلل نيز لب » هتقيقح نولعال لوقلانم نظب لب هانعم لق

 ل للتللا 31 نال رذكلاب نكمل م علو رفكلا ناطاشنا ل ندا لق
 مهل (لق) اموديعيتمل آلا أ وح هنال ىلات تلاوه ةقفطلا ف نزملاو و مهنم ر 0 ب 2 هللازص هتلالوشا

 0 لل فرصتينا 0 لقال ةالطالا ىلع راتخللا لعفشلا
 1 ديو ىلاعت هللاالا هتادهو 0 لالضأ ىلع ردشالو طقف ةسوسو ولا ءاقلأ ناطشلا |

 هم اودل دل 0

 3 رش مهبل ناكنأ ا مهريبد و

 هنورت |( هنؤوش مازهللاعم || ا 7 :
 و 7 8 16 9 ا 0 ُح 1 اودصو : هلوقو دع داه نم هلا3 هللا لامضي نمو داود و 5 | قاي_س اده

 سدلنأ اسياخ( عيالاع )

 عفنيدحأ ( ضرالاف )
 مأ ) هللزودنم رضيو
 لطاس لب(لوقلا نمرهاظب

 بذكلاوروزلاولوقلا نم
 نيدللنيز لب 0 مهودع |

 هللا ىلد دمعك ) اورفك !ٍ 1 يك

 ( هللاللضي نمو)نيدلا نع اون رص( ليبسلا نع اودصو )( كل 9 اخ

 امثدلا تاذعنمدشا ( ّقشأ ةرخ آلات اذعلو) ردبموب لتقلاب(ايندلا هو

 | ةيادهلاو دشرلاو نيدلا ليبسشنع اوفرص هانعمو داصلا مب "ىرق *# ليبسلانو
 اندم داخل فب اودصو "ىرقو ىلاعت هتلاوه مها عناملا داصلاو كلذنم اوعننا

 5 داهنم هلاق هللا لاضي نهو 0 نانع الانع ىأ مهريغ هللا ليب_نع اودص مهنأ

 ةورللا ىف باذعمهل ف ءارقلا 0 قرا لا فذحو لادلا نوكسب هلع فقولإ

 | 1 00 خلا باذعاو ولف مهظرغ هيف ام كلذ وو رسآلاو لتقلاب ىنعي هيك امنا لا

 تاقثاا عدس دحلا ؛ داك 9 دندشو نسفللا لع سعاللا طظاع ةقثملا نال د لفاغأو دشأ ىف

 ا

 اق ١ هلق ان ومهاو# 6 ا ارقاوإسو

 ا!ىفباذعمهل) قفوه نم (داهنمدلاف هنا

0 
0 

/ 
5-75 



 ١ ىد_تواهررش لع رباطتبو نوع زفيف مهنهاس رق ةعراقلال وأ ( مهرادن ماس رق لحتوأ ) مهلاومأو مهدالوأو

 ميدكتلاو اد 0 هللال ورب اوعنصاع مميصت 25 راثك لاو نال أ مانقلاوأ معو* ى ىأ(هتلادعو أيح) ١ طهر رورعت

 عاب تثنأ وأ مزه ا 0 هه 5 0-1 لود ريغ / رقع كلائلاءَز نلا )هللا لوسرشدح نالةعر راق

 ٠ | نة ةكمرافك ىفةن آلا ليقواهر رش مهيلارباطتب واهنم نوعز فيفا هر راد نهاس رقل#وأ# ب 11 مهرا هى مرق كشر هه اس

 ىناي ىح ةيسدحلاموي ا ناك مالسلاوةالصلا هلع هناف + !سو هيلع ىللاعت هللا لص هللا لوس ربا وءنصاع نيباصمنولازبال |
 كم سس ىأ هللادعو

 | (داج : | (داعملا فلختال هللانا)
 هدعوم ل فلخألا كإ

 | لحن نوكينازوح اذهىلع ومهيشا وم ع ومهيااوحريغتف مهيلع ايارسسلا ثءيسلازبال

 ىت> 8 هب ةيبدحلا ماعمهرادنه اس رقدشيحم لحهناف مالسلاوةالصلا هيلع لور الا اطخ

 بذكلا عانتمال 6 د ايلا فلخال هللا وف ةكتتوأ ةءابقلاوأ ت مأ توملا « هللادعوىنأي ا

 هللا لوسراةيلست 6 اورفك نبذل تيلماف كلبقنم لسرب ”ىزهتسا دقاو © همالكف 0 0 5 :
 | ةوالم كرتينا ءالم الاو هيلع نيحرتقملاو هنيئزهتسملا ديعوو ل- و ةءلع ىلاعت هللاىلص | 00000

 0 9 مهاياىباقع ىأ 7 باقعناك فكف مهيأ ةدخا مث 00 نمأو ةعدقنامزلا نم
 200 ع 3 | 2 هلع قال رتخوأ ريخ نم ماد تبسك اع © هيلع بقر 7 سفن لكى عناق نامزلا نمةوالم ينو

 مدح امث) نم او ضفخ ىو

 ا سل نك هريدقت كود ريخلاو مهئازح ند 0 هدع توشالو مهلاعا اذهو (باةءناك فيكف

 0 ا كلل تلعو ناشتسا هب ةكرش هناجر نع باوجو مهاديعو
 ' ايارسلا ةعراقلاب دارأ سابع نبا لاقو رسالاو لتقلاب ةرمو بل لاب ةرمو بدجلاب || ىلع تايآلا مهحارتقا
 ةيللاوأ ايارلا ىنمي *« لحتوأ مهيلا اهثعبب اسو هيلع هللاىفص هتلالوسر ناك ىتلا || هب ءازهتسا هللالوسر
 أ ىتأي ىتح 9 مهرادنم ابرق دجتاي تنأ لحتوأ انعم لسقو * مهرادنم ابرق ف | (مثة وه نفأ) هلتيلستو

 | لقو هدو !سو هيلع هللاىلص هللا لوسر روهظو خفلاو رصنلا ىنمي © هتلادعو مه ارضا مدع عاجلا
  فلختال هللانا 8 مهلاعاب ميزات هبف مهعمج هللا نال ةمايقلاموي هللادعوب دارأ || وهىذلا هللذا ىنعي هللا
 | هلعل هنع نزخا ةلازاو ٍلسو هيلع هللاىلص ىناا باق مجمد هنه ضرغااو ه# داعمملا (سفن لك لع) ةيقز
 كلذو 6# كلبقنم لسرب "ىزهتسا دقاو 8 لحو نع هاوق 6# داعملا فلخمال هتلانأب امع) ةحلاطوأ ةحلاص
 الكت هي الا هده هتلالزناث ءازجسالا لمس ىلع ءاشالا هذه اولأس اغا ةكم رافك نا هرشو هريخ اع (تيسك
 ءازهتسالا ليبس ىلع تايآلا هذه كنماوبلط اعأا مهنا ىنعملاو ؛سو هيلع هللا ىنص ىنلل نك ,«ءازج لكل_دعيو

 | تلطأو مهتلهماذ ىني 6 اورفك نيذلل تيلمأو لف كلبقنم لسرب ”ىزهتسا دق كلذكو | 0-35 كذك سد
 أ طعقلاب ايندلاف مهتبذمف لاهمالادعب باذعلاب ىنعي 6 مذخأ مث يف ةدملا مهل (ءاكرش هلل اولمحو) لاقف
 | ناكف يكف ىنسمي #* باقع ناك فيكف # راثااب ةرخ آلاىفو رسالاو ل- 2 (امرقلحتوأ أ)ةقعاص لاشو

 ”اهتزا رواهظفاحوه نفأ ند عي © تيسك اع نسفن لك ىلع مئاق وه نفأ ف مهل ىبا ىباق ْ 00

 ' | اهقاعيو تندحأ د ايش كرك ع اهناحيو رشوأ ريخ نم 0 موش ده ع نما مهار رد نم )

 ١ ناقه
 | ناكنمو هسفننع زحام وه لب مئا و نك هريدشو فودحم هءاوحو ثءاَحَ] ا ام
 ١ واعح اعف و رصن ىلا م 0 000 00 ثلا لاقيوةكمعت(داعملا 001 وا فقألو رتختالا تلا ءاننإلا رهو زخأ.ءرغدع وهف دش ع اوساط | 3 : : ْ 00 عال هللانا )ةكمت

 ءاكرش هللاه ولمح ى جا مانصالا كل ةدامعال قوسملا وهو ىتعي يي ءاكرش
 1 00 توالادعب

 5 ىلع ) دعب اورفكنيذالتاهمأف( اورفكنيذلل تيلمأف )شيرقكموق كب 1 عموق مها ز هع !(كلبقنملسرب
 و 0 وهند ذأ ) باذعلاب ميلعىديمت ناكف.كر ظنا(باقعن مل ةنا(يتنخأ أم ءا رسولا

 نم( ءاكرش ( هلل اوفصو( هلل اولءحو)مفدلاو قزرلاو رعثلاو رينا نم م (تدسك اع) سفن لك ظفح ىلع منا



 دو 0 / «

 ىنءم نم ول هحيمفتامن ء بارضاوهو ”ىدلكىلع ةردقلاهلللب 4 اهم مالا 3 1

 هناي دملعل كلد قلعت مل هتداراناالا تاي آلا نمو رتفاغ نامنال | ىلع رداق هللا لب أ ىلا

 نم اوأرامعم مهناعانع # اونمآ نيذلا سأييفأ قلوق كلذدي رو مهتيكش مإنيلتال
 0 نمةعاجو سابع نب اواد اعنا ىورام عن هاثعم ناىلا مهرثك | بهذو مهلاوحا

 نمآنلا ليعتشا اعاوةرسقت ركل نيشإفا ار ناعما هللاناوذر نيعباتلاو

 ناوي هلوقهقلع كلذلو امولعمالا نوكيالهنه سو أملا ناف علا نع بدسم هنالإعلا ىنمع

 - مادته ب ةئيشملا قلعتم دعا سانل ا ضءب ىده ّ ؟هانعم ناف «اعدجج سائلا ىدهل هللاءاشيول

 نأ من :مالع مهناعان ءاونمآ ىدلا سان رفأ هربدقت فود قاعتملوالاىلعوهو

 « اواتصاع مهبيصت اورفك نيذلالازيالو #9 اونم ايوا امنج سانلا ىدهل هللاءاشيول

 مهعلشو مهعرش ةيهاد * ةعراق ِط لاعالا ءةوسو رفكلا نم

 | هلل لب ف ىلاعت لاق مث اونمؤيل اوناك ام البق ”ىش لكم هيلع انرشحو قوملا مهلكو
 سا 1 ِش لمش مل ءاشزاو لمف ءاغنا مو ءاشالا هذهىف ىنعي ه# اهرج- مالا |

 لدتو 0 هلا هما هذه ىلكلا لاق 5 نأ 1 نيرسفملا 0 هي اونمآ نذلا .
 سأس ملأ ديبع وبأو ثدللا لاقف ةظفللا هذهىف ةثللا لعأ فاتخاو نزاوه ةغا ى

 ىعاشلا لوب ةغالا هذهل اولدتساو مي 7
 مدهز سراف نبا ىنأ اوسأيت ملأ ٠ ىنورسأيْذابعشلابمها لوقأ

 رخآ سعاش لوقب اضيأ هيلع اولدتساو اولعت ملأ ىنعي
 اان ةريقملا ضرأ نع تنكناو « هخا ان أ ىا ماوقالا شأن لأ

 ظ

 دريل ليقوهريغ نم كسئيسهيكنيقبو "ىشلاب كلع نال ملا ناكمىف نسأنلا متو اع.

 كلذنم اونمآ نذلاس أي نا دصق اءناو 1 برعاا مالك ف عضوم ىف سأل نأ

 تدحوامواسكلالاقو ملا لوص> ىضتق مهسأي ىنمءاذاف هئافحاب ملال مسحب نا ىفتش

 فورد نسال 5 رق فرالا اذ_هو لاق تلع ىنمع تسي لوقت برعلا

 تاي آلا هذ, سو هيلع هللا لص هللالوسر اوبلاط امل نيكرسثملا نا كلذو رملانمال

 ىلاعت هللالاقف ناعالا ىلع اوعمتمل ةيآ مهل رهظي نأ اودارأو كلذل نولسملا بأ رشا |
 سانلا ىدهل هتلاءاشيول نأ  انيقب الع اولغاو ءالؤه ناعانم اونمآ نيذلا سأس نأ |[

 نذلا أس رفأ ها ءانعم نا ىدنع لوقلا جاحزلا لاقو ةيآ روهظ ريغ نه ىنعي # اعبج ا

 ةنلا 0ك 9 هادصاعاو 22 سانلا ىدهل ءا ءاشول هللا نازل ,ءال وه (ن ناع ان نم اونمآ

 ا نيلوقاا ريدقنو فور ردملا نسأل م هنا ىلاثلا لوقلاو نع سي نا انعدح أنياوق

 كللازا ىلع اهيج سانلا ىدها هللاءاشيوأ نأ هلوش ةئسلا لهأ كدعو مدشاللاب

 رقاكلا م قع 7 أوهنصاع مودصُت اور رك نب ذلالازءالو 0 قئالطا ميج ةيادهأشي مل أ

 _ةسانايحأ ايال ءلا عاوناب مهعرش ةصهادو ةلز ج١ ىأ # ةعر اق © ةثيمالا لامالاو ا

3 

 | هنا ةفللا هذه هحوو اواق برعلل دما لع ىنمع سدي برطق لاق ماونالا عي ملأ ىنعي

 (اعيج سمالاهلللب ) ةيآلا
 ىلع ةردقلا هلللب

 قلاكإ الا لع ءانركز
 نيدلا س ًايافأ) 0

 موقعا ىهو إمي رفأا اونمآ

 لمعتسا اعالقو عملا نم

 هنمضتل لعلا ىنمع سأيلا

 ”ىذلانع سئالان ال ةانعف

 لمعتسا اكنوكيال هناب ملع

 كالا دن ىف .نايسنلا

 ىلع ةءارقدم لو كلذ نمتتل
 انس 11] ةفنغ هللا قذر
 كناكل |[ لقو

 تانسلاىوتسم سعءانوهو
 اه.فام ةيرف هللاو هذهو

 هنااءاشيوا نأ) ةيرض

 الو امج سانلا ىدهل

 اعمميصتاو رفك نيذلالازب

 * وو مهر فكن م (اوعند

 ةهاد (ةعراق) مهلاعأ

 قم هللال< اع مهعرقت

 ايالرلا فونص نم تقولك

 مه-سوفن  بئاصملاو

 هللا لب (اعيج-سمالا هتل لب )
 فأ) ءاشنااءمج كلذ لمش

 رخأ (اونمآ نيذلا سأسب
 دمع“ ا ودا نب ذلا رع

 نآرقلاو مالسلا هيلع
 ,سانا!ئدها هتلاءاشيولنأ)

 ماك سانلا مركال(اهدج ٠

 ((امرفكن يتلا لاء الو) هندب

 راف؟ ىنميلسرلاوبتكلاب

 (اوعنص اع معيصت ردكم

 ةيرس (ةعراق),هرفكى



 او) كف رصن ف( تلكوتيط) ءكردلا نعال حاولا بروح أ ( وهلال شكد( ىروهلق)"ى
 ب وقد نيلاحلاىف ىب اموىباقعو ىباتم 2. رجح م 5 اضم 422 كلانا ء ردا ) ىلع ىيبثيف ىج ع ( بات

 هن تريس انآ رق ن ًأواو)

 اهراقم نع ( لالا

 ىت>(ضرالاهبتءطقوأ)

 وأ )اعط ليازتتو عدصتت

 بيج و عهستت ( ىو ملاهب ملك
 دنوكل نآرقلا اذه ناك

 ىف ةياهنوريك ذتلا ىف ةياغ
 باوحت فيومتااوراذنالا
 نأولو هانعموأ فودحمول

 لابجلا رييست هب عقو انآ رق
 ملكت و ضرالا عيطقت و

 ه.اوئمآ امل مهئسنتو ىتوملا
 هلوقك 0 اوهش املو

 ةككالملا هيلا انلزئاننأواو

 هلاالبروه) نجرلا(لق)
 تلكتا(تلكوت هيلعوهالا

 ( باّمدللاو ) تقثوو

 لزن مث ةرخ آلا ىف عجرملا
 ةيمأنب هتلاددع نأشيف
 مهاوتل هاصأو ا

 كنآ رق ةكم لابج انعبهذأ
 ناك اك نويءلاابف عبنأ 7

 كعز. رطقلانيع دوادل

 ىلا اهياع بكرت عرباشاو

 ثناك اك ايدع ىجنوماشلا

 انانوه ىحأو كءعزب نايلس
 كعزب ميس نبا ىسيعابحأ اك

 ريغ(انآ رقناولو) هللا لاف
 اسوهملعهللا صدم نآ رق

 تبهذأ (لابجلاهيتريش)
 ضرالادج و نع لابجلاهب

 تعز ن 0 لا ىلا اهيكرتل عرلاانل

 0 ةحأدل ها سعأ ن ع

 ىعاشلا لوقك و هف نآرقلا اذه ناكل اذكو اذك ه.لمف انآ رق نأولو هريدقتو |

 ةكئالملا مهيلا انلزت انئاولو لاق اك مهيفانلعف قبسامل هب اونمؤي ملو نجرلاب اورفكأ

 ( مهلكو ) مسوديلعمتلا لصد نآ رقي ناكل ىتوملا هب يحأ وأ (ىتوملا هيرو أ دعبلاهيدصق ىأ (ضرالاهب تءطقوأ)

 وهلق © نجرلاامو اولاق نجرلل اودجعسا مهل ل 5 5 ةكم لها كرشموف تلو
 هيلع ءاوس ةدابعلل قحعسمال  وهالادلاال ف ىرما ىلوتمو تاخنجرلاىأ # ىبر

 انآرق ناولو 9 0 ىبجرم # بام هيلاو ف ركلع ىفرصنىف # تلكوت

 دانعىفةفلاملاوأ نآرقلا نأش مظعت هنمدارملاوهءاو- فذح طرش 5 لابجلا هن تريس
 ,طرالا, تءلطوأ ظاهراقمن ع لابجلا هب تع نعزاباتك ناولو ىأرهمرمصتو ةرفكلا

 ءأرقتف# ىوملا هب ملكوأ أظان وبعواراهنا تاع تققشتوأ

 وريك دتلا ىف ةياهنلاو زاجعالاىف ةياغااهنال نآ رقاااذه ناكل هتءارقدنعسحنو عمق وأ

 كرس نادم اياولاق اشسيرقنا لبقوةي .الاةكئالملا مهيلانلز ”انناواوهلوقل هونمآأملوا راذنالا
 هبانل رهخ“و وأ عئاطقونيتاسب اهيفذخعتف انا عستت تح ةكم ن ءلابخلا كنءا ره ريسفكءشن نا

 تلزنف كيفان و ملكيلاّابآ ن .هريغو بالك ب ىصق هءانل ثعباوأ ماشلا ىلار ممن واهيكرتل عرلا

 نورفكيمهو هلوقوهو مدق» باوجلا لبقو ريسلاباهعطق ضرالا عيطقتف ادهىلعو
 '  قيقحلا ركذملالعىتوملا لاقشال ةصاخرطك ريكذتو ضارتعا امهنيبامو نجحرلاب

 هيلع وهالا هلال ىبروه 9 ةتقرعم متركتأ ىذلا نجرلانا دحناي لقىأ 4 لق

  ىعوجرو ىتوت هيلاوىنعي «باتمهيلاو# اهلك ىرومأ ىف تدقعا هيلعىنعي © تاكوت

 || شدرق قرشم نم رفنىفتلزن ةيآلا 3 لالا هنت ريس ان رق نأولوو 8 ىلاعتهاوق

 ' ىنلافاخ اولسرأو ةبمكلا فاخ اوسلج ةيمأ ىبأنب هللادبعو ماه نب لهجو أ مهنم
 هإلاقف لجو نع هللاىلا ,هاعمدف سولج مهو م.م هنالبقو مهاناف مدا هللا لص

 0 ىتحانع اهعفداف نآرقلابةكم لابح ريسف كءبتنا كرسن نا ةممأ 0 نب هللادبع

 دهتنو عرزنو راجمدالا سرغنل انويعو اراهنأ اهنفانل لعجاو انعرازملةقبض ضرأا هاف
 وأ هعمربست لايجلا ل تح دوادنه كب رىلع نوهابتعز ايبسسلف نيتاسلا

 هنءارقدت ءديباةيخخ سد عومت

 ' اال انا وم نمتتك نموأ ايصق كدحانل ىحاوأ ناعلس م

 'لزئاذ ىسيعنم هللا ىلع نوهاب سلو ىتوملا يحي ناك ىسيعناف

 ب تعطقوأ» ضرالادحو نع ترهذاف لابجلاهد تريس انآ رق

  اوفلتخاو اهابحاف © ىنوملاهب مكوأ © انوبعو اراهنأ
 هدارع عماسلا ةفرعع ءافتكا فذح اهناو فوذحموا باوج موق لاقفول باوج ىف

 ترا كحل

 ولو ةئاالا هذه هللا

 ل هم ىعل *# ضرالا

 ٠ اعفدم كلدحت 1 نكلو كاوس ٠ هلوسر , انان أ'ىشول مسقاف

 ' لتقول هانم لاق دناو هداك لوف ىدفااذه و. هانددرل كاوس هلوسَر ان[

 ظ .مالكلا ريدقت مدقتول باوج نورخآ لاقو م كدنارش لمفل مكنآرق لبق نآرشب اذه

 | ىوملادب مكوأ ضرالاهب تعطقوأ لابجلاه» تريس انآرقنأولو نجرلاب نورفكي مهو



 ( دعرلاةروس و هي[ عدم زن 0

 سلف مهيلا اولسرا 5 مثا ف اهتمدقت 6# اهلبقنم تلخدق م كانلسرا 8 كالبق |

 ىذلا باتكلا هيلع أ أرقتل 1 كيلا انيحوا ىذلا مهيلع اولتتل ف اهيلا كلاسرا عدبب

 ىذألا ةجرلا غيبلاب نورفكي مهنا مهلاحو © نجحرلاب نورفكي مهو قف كيلا ءانبحوا

 رابحالا ب هك كلذغابف دود لظو مشا اًورقا ةنسةئاماهلظ ىف بكارلا ريسيةرحم# |

 نوفاك الحر نأول ده ىلع نآ رقلاو ىسوم ىلع ةاروتلا لونا ٍىذلاو قدس لاق ظ

 | 0 اهسرعهللانا امرهطقس قحاهفلبام 5 ريعقلا كلت ضرابرا دم ةعذحوأ ةقحتو

 لص نم جرخي وهوالار مة ا!ىفامو ةنطاروسءارونملاهت انفأ نا و هحورنماهف نو

 ' قتشاهل هللا وش ىبوط اهل لاقي ةرحمش ةنملافنالاق ةريره ىبأ نع بشوح نبرهش
 ْ ةلحارلان 3-0 ملقتشوءاشراك اهنت ديهو اهمال هحاو رسم سرف نع ها قتفتنءاشياع ىديعل 1

 ١ نعو (ق زلاهءطشال ماعةئاماهلظ ىف بك ارلا ريسي ة رمش ةنلا ىفنا لاق ٍس وديلع هللا ىلص ميلعاولت تل)ءايبنالا متاخ تنأو ا هللالوسرنأ دعسنب لهِسْوَع ( ق) باتثلانعو ءاشياك اهتثهو اهمامزو اهلحر

 رد 2 +لاى نالاق مو وهيلع هللا ىلص ىذ ندع اع للاخر ىردل ادن

 نسحو## ىلاعت هلوقو 0 دودملظو مشن ا و رقاو هتاور ,ق ىراغلادا زةتسةلاك

 هلو# و :لا ىهوتر َح 0 كوحتإ ونو.- 0 هميم بآل م

 ١ «كيلاانيحواىذلا 0 دول و تاكو 2: ىلا كلبق ءابأ 26 ةمآلا 1 ١

 ' نورفكي مهو # نردلا عئارشو نآرقلانم كلا انيحوأ ىذلا كتمأ ىلع أرقتىنعي
 ١١ كلذ وفيس نأ لص ىف 8 تازئةمدم ةكلإ هذه شجر ,حنب او لئاقمو ةداتقلاق 6 نجحرلاب :

 | هللالص هللالو-رلاق ملصلا باتك اوبتكينا ىلع اوقفتاو ,ملصلل ءاحامل ورع نب ليهسنا
 ظ ١١ نجرلا فرعءنال اولاقف ميحرلانجرلا هللا مب امك( !كلاط نك ىلا م وهيلع

 مهودلو# ىعماذهف مهللا 03 شكلاك تكس تاككلا ا ةماعلا بحاتلا

 اهلوزن 25000 ةمالانأ فورعلاو هنودححلو هلوركم مب ل نحر لاب نورفكأ |

 نجرايمللاي هللاعدف لوقووعدد رح اىفوهو لسوديلع هللا ىلص ىثلا عمس لمجال

 نجرلا ىمسرخآ اهلاوعدبو هللاوعدي نيهلاوعدب ادم نا لاقو ننكر مثملا ىلا لهجونأ عجرف
 اوعداوأهللااوعدأ لقى انس وف لو ودب ”ًالامذه تازنفةماعلا نجرالا نجرلا فرعنالو

 .١ شيرقرافكف تلزئاهناسابعنبانعامهشلا ىو رو ىنسحلاءامسالاهلفاوعدتامايأ نجرلا
 | ىلاعت هللا لاقف نجرلا امو اولاق نجران !اودمحم“| إس ودلع هللا ىلص ىبنثلا مهللاةنيح

 لسرلا لاسرا ىنعي كلذ لثم # كلذك © بصنلاب *# ب آم نسحو  ”ىرق كلذاو أ

 | ليقو مهلع ةيومدلاو ةيئدلا عفانملا طانم وه ىذلا نآ رقلا لازناو مهبا١ كلاس راب |

 | ةريره ىب ًانعو )» ف 0 اهعطشام ماع ةئام اهلظىف و مرسلا ريضملا داوجلا بكاارلا 1

 ا اهلظىف 0 رااربسي رع ةنجلا ىفن ألاقإسو هيلع هللا لصشلا لوس ن١ هنع هللاىضرإ] 1

 عجرم (بامنسحو )
 ىلع كلدب بصنااو عفرلاب
 (كاننسرأ كذك) اه.ام

 كائلس ن1لاح رالا كلذ لدم

 ىلع لضفو نأش هلالاسرا
 رسفم * تالاسرالا 1

 ةمأ أقل اراقتهإ كر تنك ١

 1م اهلبق نم تاخ دق | نءهتلادبعنع ثعشالانع كرابملانب هتلادبعنعدانسالاا ذوو ىوغبلا لاق# هرجمتللا كلت
 اهمدةندق ةمأ ىف كانلسرأ
 مالارخآ ىهل ةرب“ :كمأ

 .يعارقنا(كلانيسوأ ىتبنا

 (نورفكيم هوز كيلااندح

 نورفكبم مناءال ٌوهلاحو

 ةجلرلا غي ل (نجرلاب)

 1 تعءسو ىذلا

 . قوجرلا(بآ ام نهس> وذ

 (ةمأ ىفكانلسر أ كلذ زةنحلا

 ىلا كانا سرأ اذكعلوشب

 نم تضم( تلخ دق ةمأ

 أرقتل (ملعاولتتل مئأاهلبق

 (كيلا انيحو أ ىذلا)مهلع
 2 ربح كلاانل زن

 نورفكي مهو ( نآرقلا

 فرءنام نجا

 باذكلا ةليسمالا نجسرلا



 3 ذلا مه(اونمآ نيذلا)

 نآرقلابوأ ماودلا ىلع
 1 الأ ( هدعوب

 ببب (بولقلا نئمطت
 نيكطت 1

 نذلا ( نيئفؤملا

 و

 ته ١

 انتم ا (تافباطلا اوكي

 وهو هربخ (مهل ىبوط)

 ىرشبك باط نم
 تبعا كل ىبوط ىنعمو
 بصنلااه و ايبطواريخ

 كلايبط كلوقك عفرلا وأ

 برطو
 مهل ىف ماللاو كل مالسو

 ايقس ىف اهلثم نابال
 | نعةبلقنمىيوطىفواولاوكل
 نقوك اهلبقام ةمكل ءاب

 قةءارقلاو

 داما ) اونمآ نيذلا (

 نآ رقلاو !-وهيلعهللا ىلص

 ىضرت (مسولق نكمطتو)

 (هللارك دب) مبولق نكست

 هللاب فاحلا,لاّسونآ رقلا
 نآرقلا ( هللاركذ.الأ)

 نئمطت ) هللب فاحلاو
 ىضرتو نكست ىأ(بولقلا

 ( اونمآ نيذلا )بولقلا
 نآرقلاومالسلاهياعدمحع

 تاءاطلا(تاحلاصلااولمو)

 ىبوط ) ميرنيبو مهياهث
 || ىبوطلاشو مهاةطبغ ( مهل

 نم اهقاس ةنجلا ىفةرههش
 اهركو لا ااهبقروو بهذ

 تايلاوتماهاصغأو نول لكّرم

 كا مه البو كال

 نارفعزلاورينءلاو كسملا نابثك اهحنوةنجلا ىف

 | © مجواق نامطتو9» تام هلوكنت لدن« اونمآ نيذلا © هتلكيفملا عجر 9

 ا ناذءهبلانينمؤم ا واتا ىث ىلعهللإ فاح اذا سمان راكلذو فاحلا ىف اذه سابع ا

 ةنيأمطلا دضوهو بارطضالا لوصحو فولللا راعشت-ا لحولاو ممولق تلجو '

 ازوكياعا تلقءدخاو لاح امهنيي عت ١+ نكعك لهو ةنينأمطلاو لجولاب مهفصوفيكف

 بواقلاف باوثلاو دعولادنع وكلا ةنيامطلاو باقعااو د.عولاركذ دنعلجولا |
 | هتجروهللالضف تركذاذا نئمطتو هباقعو هءاسح :دشو هللالدع تركذ اذالجوت |

 || ريسفتىفءالعلا فلتخا « مهل فوط تاحلاصلااولعو اونمآن يذلا 8 هناسحاو همركو |
 ىفومهلنسح ةداتقلاقو مهل ىمتن ةمركعلاةو نيعأةرقو مهل حرف سايعنبا لاقفىبوط |

 اريخ تبصأ ىأك لوط لجرلل لجرلالوقب ةيبىع ةملكلاءذه نادنع ىرخأ ةياور |

 الب ىنعو لذالب صعو ءانفالب ءاش نم ةنملاق ءالؤه هءاطتساام لكوهو مهلةباطتسملا أ

 لوش ىزخت مقسالا» ةحصورقف |
1 

 مسا وطنا ءاد دل أو ةيرخ

 ةمآلظ:اهنمةقرو لكل ئاقم لاقو ليبسلسلاو روفاكلانانبع اهلصأ نم عشاهنم اهيقوالا |

 1 هللالوسرلأسالج رنا ىردحلا ديعسى ًأنِع ىورو## عيبسنلا عاوتابهللا مد كلماسلع ظ

 | جرختة نجلا لهأ بايت ةنتسةئامةريسم ةنلا ىف ةرحم © ىهلاقفىبوط نع سوديلع هلاوصلا

 اون ومد هللااهس رغةرجم“ ىبوط لاقدءقرب هيبأنع ةرقن ةيواعم نعو اهماك أنه | '

 ركذ اذكه ةنلاروس ءارونم ىرتل اهناصغأ ناو للحلاو للا تبنت هحورنم
 ةنلاىف نالاق ةربرهىأ ع انوقوم هدنس ىورو#دنسريغب نيشدحخلا نذه ىوغلا |

 قلارك ذب ) نكسن ( مول نثمطتو) نم ه4 497 ]تح نملدب بصنلا (رمشع ثلاثلاءزجلا)

 ١ ًادتبمربخ وأ نمنملدب © اونمآ نذلا هم كايا تاكل هيكل اع فانا م
 ش  ركذيوأ هنم ءاجرو ديلع اداقعاو هباستا # هللارك دب مهبولق ناي ارق فوذع

 ةيؤلكوأ هتب ادحوو هدوجو ىلع ةلادلا هلئالد ر

 هبلا نكست ©« بواقلا نئمطت هللارك الأ 9 كو تازممملا ىوقا وه ىذلا نآرقلا ىنعي

 بطلا نمىلعفوهو « مهل ىبوط © هربخ أدتبم 6 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا

 بصنلاو مفرلا هيف زوجمو ىفازو ىرششبك باطا ر ,دصم اهلقامةعكلاواو هواي تبلق

 1 هتيش ل نم قاقلادعب هتجر

 نينمؤملا بواقل ةنيب ا مط هنال نآرقلاب لئاقم لاق هللارك دب ٍِي مءولق نكستو قع

 ظ ركذالا و كشلاب نوكياعا بارطضالاو نيقيلاةوقب نوكتاتا نوكسلاو ةنينأمطلاو

 ا نبا لاقواسف نيقملا رقتسيو نينمؤملا بولقن كس هرك دب ىنعي ؟ بولقلا نكمطتدهللا

 || هتلارك ذاذانبذلا نونمؤملااعا لافنالا ةروسلوأ ىف ىلاعتو كرابت هللالاقدق سدلأ تاق

 لالا اهليوأتل يقو بيطلانهىبوط جاجزلالاقو ةماركو مهلريخ ىضنلا ميهاربالاقو

 لوقوهو برعلا هلوقتالن + كابوطو كلىبوط
 ىبأوةماما ىنأنع ىورو ةيشيحلابةنجلا

 || ويعنب دبع لاقواهلك ن نانا للظت ةنملاىف ةرج“

 || ةنلا ف ةفرغوراد لكفو اسوهيلع هللاىلص ىنلار ا اهلصأ ندع ةنجىف ةرجم ى
 ]| ةرمالوةهكاذ هللاقلختملو داوسلا الادنم ابفوالا ةرهزالوانول هللا ا



 هتالايثدلا ةبقاتعوسدارب نأ ل متحيرادلاءوس مهل و )ةجرلانمداعبالا ( نطل مل كدقأ) رظلاورفكلا( ضرالا ف نود

 هللا ىنعملاوءاشي نمل قدضي وىأ ( ردقيوءاشي نمل قزرلا طسبب هللا) ام اذعاموسبو مثهح رادإابداربناو رادلا ىقع ةلباقم

 هللا لضفب رو رس حرفال رشأو رطب حرفايندلا نم مهاطساع (امندلاةويحلاباوحرفو)هريغنودردقبو قزرلا طسيوههدحإ
 تنح ىفامدلا ميعن نأ هيلع ىنخو(عاتمالاةرخ آلا ىفايندلاةويحاامو)ةرخآلا معنباورجؤي تح ركشلابهولب اب ملو مهيلع هماعتا,

 تاريع نم هلجتتيام وهو 4 دعرلاةروس ) بكارلاةلاسعت ير 44١ زج هب عتقي ارزن ايشالا سيل ةرخ آلا

 | © رادلاءوسمهلاو ةنعللا مهل ككئاوا 35 ا عبمتو رظااب 5 ضرالاىف نودسشو |

 ظ قزرلا طسب هللا # رادلاىقع ةلباقمىف هنال اندلا 5 هتف منهج باذع

 ه# اين :دلا ةويما ف ةكم لها ىأ 6 اوحرفو إط هقيشيو هعسوب 6 ردقيو ءاشبزر «ىل

 هي عاتمالا# ةرخآآلا بنحىفىأ # ةرخ آلا ىفايندلا ةو.ملاامو قهايندلا ىفمهل طسباع

 | ايندلانم اولاناع اورشا مهنا ىنمملاو ىعارلا دازو بكارلا ةلامك مودنال ةعتمالا

 عع رمس عفنلا لماقرزن هينح ىف وهاع اورتغاو ةرخ الام. هينوبجوتسياهف هوفرصي ملو

 ©« ءاشينم لضي هتلانالق هيرنهةيآ هيلع لزت االول اورفك نيذلا لوشو 9 لاوزلا

 عحرو قحلا ىلا لبقا بانا نمديلا ىدهيو #8 تازملا روهظدعب تايآلا حارتقاب
 نا مدانع مظعاام مهل لقلاقهن اكره وةنم بحمتلا ىر ىرحن باوجوهو دانعلانع

 هملاىدهيو ةيآ لك تازنناو مهئادتها ىلا ليسالف متفص لع ناك ءاشي ند لضي هللا

 هذه نم ىنعي © كنئاوأ 95 ىصاعملاو ادكلا ىف 7 ضرالاىف نود وو ةبارقلاو ا

 رانلاىنمي *# رادلاءو-مهلو هةمايقلا موب هللاةجرنءدرطلا ىنمي ## ةنعللا مهل 9 هتفص

 ا ةنكلاىهو رادلا ىقع مهل نونمؤملاف مهلزانمو مهرودملا فرعلاىف سانلا باقئمنال

 »4 رد وءاشي نمل قزرلا طسب هللا 2 ىلاعت هلو ق ع رانلاىهو رادلاءوس مهلارافكلاو ْ

 هرقفش هدابع نم ءاّشي نم ىلع ىقيصيو 0 هع :ةمق هدابعن 8 ءاشي نم ىلع مس ون ىعلإ

 ا هك قي رتقم ند * امندلاةوملاب اودرف هو 0 هللا 0 هتضتقا نع ادعو هللعرتتو أ

 ىهتشملا لش باقلاق لصحمةذل حإ رفلاو اورطبو اورشلأ قزرلا مهياع هللاطسامل |

 | *# ةرخ ًالاىفايثدلاةويحلاامو ف مارحاهيلا نوكرلاو ايندلاب حرفلانا ىلع ليلد هيفو

 ةجركسلا لثم عانملا ىبلكلا لاق بهاذ ليلق ىأ# عاتمالا## ةرخآآلا ىلا ةبسنلاب ىنعي |

 ١ اهل ءاشال ةيهاذ اهمال امندلا ةايحل ا كاذل هش مم امدلاىف ام عفش ردقلاو ةمصقلاو

 » ةداز نم ةيأ هيلع لزت االول 9 ةكم لخأ نم ىدعلي ا اورفك نذلا لولو 2 ا

 دمج اي مهل لق 5 1 لق 00 ىسعو ىم وم حم لم هرويعمو ةيآ دع ىلع لزت ا اله ىنعي ا

 هللاءدممل نا تازعملا ةرثكو تايآلا لوزن هعفنيالف # ءاشينم لضي هللازا |
 بان [نمه.ناعالاوهنيدىلادشربو ىنمي بان أن م هيلا ىدرمو ف هلوةوهو لجونع |

 لوقبو) قيوس ةبرشوأ

 ب الاىأ (هب زر نمةيآ هيلع

 لضي هللا نا لق) ةحرتقملا
 تاي آلا حارتقاب ( ءاشينم

 تاركا راي دعب

 (بانأ نم هيلا ىدهو)
 0 هشدملا دشربو

 هبلق هيلا

 ( ضرالانودسفو )

 ءاعدلاو كرمشلاو رفكلاب

 (كئلوأ) هللا ةدابعريغملا
 (ةنعالا هل )فصل ا ءذه لهأ
 مهلو ) امثدلا ىف ةطوعسلا

 ناكلا ىف ( راكلاعو

 قزرلاط ب هللا)ةرخ آلا ىف

 ناو سايعنب !لاة(ءاشي نمل
 مهل م الادابعهدامع نم

 ىلا اوفرصولو طسسلاالا

 نمناو مهلا رش ناك هريغ

 الا مهل حلصيرال ادايعمدابع

 ةراءىلا اوقرصولوربتتتا

 لاملاعسوب ىأ ,هلارش ناكل

 وهو اين دلا ىف ءاشي نه ىلع
 ةوتاطاامو ) رو لاو 'ميعنلان مايئدلاةالا ىفاعاوضر(ايندلاةولاباو-رفو)هنهرظنوهوءاشي نمىلعرتق (ردقو) هنمركت

 لثم تيبلا عاتك ليلق 'ىثالا (عاتمالا) ءاقبلا ف ةرخآآلا مين دنع (ةرخآلا ف) رورسلاو يهل نمايندلا# ايلا قام(امندلا
 هياعد ىلع لزئااله (هيلعلزئاالول) نآر قلاو مالسل | هءلعدمت< (او رفك نذل الود 1 ريغوردقلاو حدقلاوةجركسلا

 كل ذل اله أ ناكنم هند نع(ءاشي نم لضيهللانا) دحت اي( لق) هعزب نيلوالا لس رال تناك مدتوبنل(ه.رنم)ةمالع ( ةيآ ) مالسلا

 هللاىلا لبقأن م (بان أن م) هندىلا (هيلا) دشرب(ىدجو)



 م١ ةكتالملاو) ممتاهمأو
 ايادهلاب تاسع ثالث ةلماو

 مال) اضرلا' تارا
 لاخلا عضوم ىف (مكللع

 مكيلع مالس نيلئاق ىنمملاذا

 (متريص اع) نيلسموأ
 هريدقش فودح قلعتم

 مدع أ مريصاع 3ك

 ' لك ردقف (بابلكرم مملع #4 51١ ز- نولخد. 4 ريثع ثااثلاءزجلا

 ' ساو ريلخا ناذ مالسبال مساع اذهىأ فوذحتوأ 9 قلعتم 4 0 عا

 مربص ببسب باودلا
 ىلعوأ تاوهشلا نع
 ىأ مالسبوأ هللارعأ

 مكمركتو مكيلع مسن

 هحوأ لوالاو مربصب
 تانجلا( رادلا ىقتع معنف )

 هللادهعنوضةن نيذلاو)

 امدعب نم ( هقاثيمدعب نم
2-0 
 فارتعالا نم هب هوشه وأ

 نودخدي ةكئالملاو )

 لوب( باب لكن ه مهيلع
 2 م داو لكلذ

 | ةقرأ اهل ةفوح ةردن»

 | عارصم بابل كل بابفالآ

 كلم باب لكنم مهماع لخدي

 (متربصاع مكلع مالس) نولوشب
 ىلع متربص اع ةنجلاهذه

 معنف ) ىزارملاو هللا سعأ
 مكل ةنجخلا عن (رادلا ىقع

 | (هللادهعنوضقن نذلاو)

 نم ) هللاضئارفنوكرتي
 هديدشت و هظيلغت(هقاثيم دعب
 ام نوعطشو )هديك و

 | ةمأ 0 ولخد 5 !علدف ءالؤه ه م.ةنحلاهلوخدب هرشب ثمح هله أفا را أ

 أ كلذؤ نكي الاكل يلا اعلا ياو .ناكولوةلاصلا لاغلب ىلاإلإ لماعلاعيطملل ْ ٠

  نولوقب ىنع © مكلع مالس ف ايادهلاو فخغلاو هتلانم ةيملا هيديري سابع نبا
 مهل نولوق ىنمي 46 متربصاع ف هيلع مالكلا ةلالدإ انهه لوقلا رمشاف مكلع مالس |

 ا ا ةنلا تامرحملا كرثو تاعاطلا |
 نم ءاعد ا نوكي اذه ىلعف لعغال 0

 دب ةكئالملانا لتاقم |

 ! انعمدتسب ىوغبللا ىورو # 0 مكيلع مالس نولوش ىلاعت هللا نم بنعلاو ْ

 / ناطاعسمدنعو ةنللا لخداذا هتكيرأ قعاتكم نوكل نمّوملانالاق هيلعانوقو» ةمامأ |

 مجحرلا نم 001 مهني ام ىنعي لصون نأ هيدتنا عاام نوعطشو م لو.قلاو

 نآرقلا و وديلعهللا لص دمحم ناعالاو ماحرالا نم

 كسك

 - باوبانم# بابلكنم مهيلعزولحدي ةكئالملاو ف عفنتال باسنالا درحم نا ىلع ةلالد

 ةمالسلا ماودي ةراُدب 5 لع ماللس ِ نيائاق كولا وحوتفلا باو انموأ هلا زانملا

 نكسف من : لدالاو نوناا فب ممذف ”ىرقو # رادلا ىبةع 0 #8 ةيلدبلوأ ةيببسلل ءابلاو
 ا والا ىلباقم ىنمي © هتلادهعن وضقنب ني ذلاو ف هريذ وءافلا ىلااهترسسك ل قش نيعا|

 لدوب ناهيهللايماام نوهطشو ةهلوبقلاو ناردلا ههيهوقن واام دعب نم 4 هقاثيم دعب

 لاق ةنجلا لخد وهف هلعىف اًحاص ناكرم لك ذا هب دعولاىف ةدئافالو ع هنااا

 ةحوز نيب زيدقلا ىلع لدءام هنف سبل مهجاوذأو ىل !امت هلوق ىزارلا نيدلار خف مامالا |
 دا ارآ ةدوح ترك ال رو ا ٍ تامه ىلوالا: لغاو:ةحوزو

 .اهكماذ ةشئاعا اهموب تيهوو ىلفال نأ هتلأف اهتالد م-و هيلع هللاىلص ىنلا
 ' ةكئالملاو © ىلاعت هلوقو 86 هانركذامىلعل ا دلاك وهفدجاوزأ ةلجىف رشحت ءاحر

 لاق روصقلا باوب أن م لبقو ةنجلا باوب أن م ىنعي 4 باب لكرم مهيلع نولخد

 ىلع ايندلا راد متربص اع : مكلخدأ و امندلا ىف امنوفاخم متتك ىتلا تاذ آلا نم هللا ركلس

 ا ادهلا مهس تار ثالث 00 مون ماس ير

 موقيف نذأتسي هتللاةكئالمنم كلم ال بقيف بويهباب نيطامسلا فرط دنعو مدخ نم

 رخآلا لوقو نذأتسإ كلمديلي ىذاللوقيف نذأتسي كلللاباذاف باباه مدخلا ىندأ
  ىذلالوقبو هلاونذلا نمؤاا ىلا ميرقأ لوقف هل اونذلا لوقيف نمؤملا غل ىتح كلذك
 اص سف : لخدف هل عفيف بابلا دنع ىذلاع كمت غلبي قح كيذكو هلاوندت اهملي

 هيف منام رادلا بقع متفءانعم | ليقورادلا ىقعىقعاا رع ذىنعي # رادلا ىقع متن 0

 نم مهل دعأام لا م امله هقاثيمدب نم هللادهع نوضقن نيذلاو 3

 نيذلاوىلامةلاقف تابوقعا! نه مهلامو ءابقشالالاوحأ هدعب رك ذ تازيلخاو تاماركلا

 نيذلامهمهنالرافكل اةفص نم اذهو ه.ءافولا دض دهعلا ضقتن و هقاثيمدعب نم هللا دهعن و تن

 )| فارتعالاب م سف :أىلعموقثواامدعب نمهقاثمهامدعب ن «ره ىنعم وه سمح ليييش ع



 مع 5 0-1 اوبانأ اوبرعاذاو اوباتاوينذ تاور

 هعملوءفموأ رخ ًآلاربعضلا,لصفلل غاصاعاو نولخ دي ىف عوفرملا ىلعفطع# موتايرذو

 مهنأشل اهظعتو مهلاعبت مهلضف غلبم خاب ملنا : مهاهانم ملص نم مهب قلع هنا ىنعملاو

 اذه ةعص ىلعلدبو# تاايسلانيهذي تانسألانا هلو ىنمم وهو ”يسلال معلا اصلا

 تانسملا لمعا مث تائيسلا لمي ىذلالثم نا عسو هيلع هلا لص هتلالوسر لاق لاك

 يل قع مث ةقلح تكل لع مث هتقنطدق ةقض 5 هل لحر لع 3

 0 بفنذلا نوءقدي نامت نا لاكو نضضرالا ف | 0 يح ير تكفنات]

 رشلانوعفدن نكلو رسشلاب رشلا نؤفاكيال لقو

 اوه رحاذا نسل لاق واف و رعم ادرمهيلعاود رةداتق لاقوة 0 اا اوةئيسلاهفلاواوم ل

 ناع هده كراقللا تا هللاذع ع لاق 0 ا ةههءطو 00 | ٍٍظ 1 اولعأ

 نيلماعال دع اام اهدعب م ريلا لاعان م لالذتا ع لحو نع هللارك ذ 0 ةدحاوب

 ىنعي كنا وأول ىلاعتلاقف با وثلان ماب

 ميلعدفس اذا هائوم ىبتقلالاقو رياخاب

 نمو 9* اهفصو مدت ىتلارادلا ىنمي «امنواخ دس # هن ماقأ اذا ناكملاندعلاش ةماأ

 مهتايرذ ددو مهجاوزأو مهئابآ نم ,لصا
 ا ناو هباوقدص اع : مهئابأ نم قدصن مو ىعإ

 ةلئاتعلا هلاعأ ربعإ عفشرال نافل ن١ جاحزلا لاقو سابع نءا هلاق مهلاعأب لمعإ ١

 حل أ هانعم حاجز زلا لو# ىلعو دحوو ن ءا|واقدعص ص ىنعم سابع نبا لوق ىلا

 عبطملا باوث لم ىلاعت .للانال سابع نبا هلاقام 2 و ىدحاولا لاقل

 و 58 رن املاوءاده تاو نبدا

 حالصلاب دسقتلاو مهسفن | ىف ةدابز ةنطلالو>دىف ةلادولاو ةبارقلا نم مهني ضع

 . ةبجاولا ةاكزلاةينالعلاب دارملاو عوطتلا ةقدص رسلاب دارملا لقومامالا ىلاهددؤيام ١

 ' لمتلاب نوءفدي سابع نبا لاق ةئيسلا ةنسحلاب نؤرديوو# ىلوأ مومعلا ىلع هلجو

 ا نيتلخدع هنا لمتحف لالخ ا

 / ىنمي ه«رادلا يقعمهلؤ# لاجالا هذه ىنأنم
 | ديناسب ىنعي رادلا ىبقءنه لدب ندع تانحو# باؤثلا واد سيقان ال ةنجلا

 | تالا نو مف اهب اهنو_ءفدنو 46 ةئيسلا ل نؤردبو #8 هب فىع نأ

 ١ ةقاع هي ر ادلا ىقع م يلا كاتكاؤا #2 اه روم ةممللا ةئيسلا نوت وأ ناسحالا |

 | تمفر نا تالوصوملا ربخ 1 ةنلا ىهو اهلها لام نوكينا ىتنامو اضل
 | تافصلا كلتب اوبجوتساام ركذ فانئتساف باياالاىلوال تافصتاءج ناو ءادتنالاب
 | ةماقالا ندملاو «# اهنولخد, 9 ءريخ ًادتبموأ رادلا ىقعنملدب ندع تانج ©
 ْ مهجاوز و مهئابآ نم لص نمو 22 ةنلا نانطب وه لو اهيف نوي2#ندع تانج ىأأ 1

 أ مهضعل نرش تاكوتملا ككْلْش نيفوصوملا ناوا ةعافكلاب ولعت ةحردلان ا ىلع ليادوهو

 | اهنحم لاو ةئيس تاع اذاو لاق سو هيلع هللا لص ىنلانا ثيدحلاىف ءاحام ليوأتا

 سعاع 2 ةيقع نع هدنس ىوغيلاىورو## ةينالعلاب ةمالعلاو رسسااب رسلا اهحك ةنسحأا

 اوءطقاذاواوفءاولظاذاواوطعأ ومرح اذاوأ مهريغأ يس ند مهلعدر بام مالكلا نه "رسكلاب نوضديو(ةئيسلا نشيل

 هدهف هريرغت اوسأ اركتم 4 دعرلا روس ١ 11 اذاو

 ا نكست لاعأ ةيناغ

 كئاوأ)ةنملا باو.أةيناك
 ةبقاع ( رادلا ىقع مهل

 ىتلااهنالة نلاىهو ايندلا
 يقام نراك نأ هتلااع دارأ

 اهلهأ محرصو ايندلا

 نم لدب ( ندع تانج )
 اهنولذد ) رادلا ىقع

 نم م ) نمآ ىأ (' ص نمو
 مهحاو ل مسهابآ

 ملص "ىرقو (متايرذو
 لح ىف نمو عصفأ هلا
 ريمصلا ىلع فاطءلاب عفرلا

 كلذ غاسو امولخد ىف

 ريم نال دكؤي مل ناو
 زاحأو الاداة راص لودقللا

 الوعفم نوكي نأ جاحزلا

 لعل 0

 اهفش /مفنتال تاتنثالا نأ

 رس كح او لكون دارملاو

 مابا نم لبق هنأكف

 هن سحاب نؤردس و (

 مالكلاب نوعفدي ( ةئيسلا
 اذا ”ىئسلا مالكلا نسحلا

 لهأ (كئاوأ) ماعد روأ
 اما هلوقنم ةفصلاهذه

 ىقعم ل) انههىلارك ذم

 0 ةنطا دن( رادلا

 تانج )لاقف ممل تانملا |

 نجحرلاةروصقهىهو(ندع |[

 ءابسالا ند 2 ىهو

 ام واخد ( مآ نم) دحونم (ط نموا متولخدي ) ( ثا 5؟ اخ
 ندع تانحاضيأ نولخد ممايرذ نم دحونم ( ممايدذو ) اضيأ الخس 0 دحوم( محاددا 0

1 



 ِِع

 ىا (معر

 نوفاخمو) هالك هدعو

 نوشخو)

 اصوصخح (باسحلا وا

 لبق مهسفل ١ نوبساوعف

 نيذلاو) اوبساحم نأ
 ريصي اهث قلطم (اوربص
 سوفنلا ىف بئاصملا نم هيلع

 ا فئااكتلا قاشمولاوهالاو

 ر هحو ءافحا) ١ )م

 هاجعاوا ريض لاقتلالا
 دنع يق لزاوكال

 ىف باعيالئل الو لزالزلا
 (ةولصلا اوماقأو) عزجلا
 اوقف و)اهتماقا ىلءاومواد
 لالحلا نم ىأ (مهانقز راع
 اندنعاقزر مارا ناكنآو
 لوا 6 ةئالعو هز

 كت اهناللفاونلا

 رها#ا نال ضئارفلاو

 ةمهتلل ايفن لضفأ اع

 نوامعل ) مو ر نودمو)

 0 نوفاحو ( ممل

 ه2

 هللا سعأ ىلع (اوريصن.ذلاو)

 ليادكاةذاش (با

 5 ! كلا هنعاهسد 0 الأ ل لةءلا هيضتشلا 5 سفنلا سدد د ا

 اد كلذ سدلف ربصلا اهرهاظ ناكناو رومالا هذه لكو ءادعالاد» تعنت الثل |

 | (مبردج وءامتبا)ىزارملاو
 اوءاقاو) مير اضر بلط
 تاولعلا اومأ (ةولصلا

 مهانيطعأ اعاد

 هللانيزو مباع (ارس)

 | نيبو مم اهث (ةينالعو)
 ظ سانلا

 اكزلاءادا كرت امهم 7-5 ناوارش امدؤين يأ ىل والاف ةاكزلا ءاذا كرتب مم ملناف ا

 !اب دارملا نا لدقو ةينالع امدّؤي نأ |

 4 ةسالع ووقف لاما, ف رعي لن # ارس 0 هقاغنا مهءلع بحو ىذلاهضءب » مهانق هر رامم

 حا لا : رصع تلات اءودلا»

 . ةنانوب_سامعق اصوصخ 6 باسملاءوسنوفاخي وهاموعديعو## مهب رنوش خول

 -وءاغتنا 88 ىوهلا هفلاختو سفنااههركتامىلع # اوربص نيذلاو 8 اوبساحبن البق

 اوقفناو هةضورفملا ّ ولصلا اوعاقاو # 2 اهو وة موس وازرحنال» اض رلادط 3 مهيار

 هللاوةةرقح دايز هرعق ءديزب نا ىاثلاو هنق دازدقاع و هرعىهلدللا كرام

 1 لاؤلا *ناع قال نك 08
 آسو 50 هللا لص هللال وسر 0 هنع ل ةريره ىبانء#اهلصو هجر تمطق
0 1 ِ 3 538 8 0 1 

 ما ىنعي # مر 00 ىلاعتهلوقو # ىدمرتاا هحرخارءالا ىف ةاسنمو لاملاف

 اا 2 كل نركيام ثكاو ميظعت هيوشبإ فوخ

 سابع نبا لاقو هللاةعاط ىلع ىنمي ## اوريص 8 4 ءانعم مدقت 5ك 0

 اق ىنعي

 غ رب هيف إذ دف تانهملا عبج كرتوربلا لاعأ محو تاعاطلاو تادايعلا را 7

 ١ هنق 00 تامه لا نم كلذ ريغو ةينغلا و 0 كسا نم 2 3

 1 !انآل © مهبر هحو ءاغحا 8 هارق ريصلا دق اعاو رآ

 ام لاقل ريص)ا دو ناكألا ن ,اوهو موهدملا ريضصلا لوالا نيعون ىلا يق

 دقو عزجلا ىلع باميذلُكل ريصا دقو لزاوتلا نم ل ىلع هنوق دغأو هراص

٠. 

 5 مم 1 لد د ماع

 نا وهو دومد#لا ربصلا ىناثلا عونلا ىلاعت هتلاريغا اهنال مهبر هجو ءاغتبا هلوق تحت

 نا اوت ربصلا كلذيف ابلاط هللانه هءلزن اع انضار ىلاعتهتل ارباص ناسنالا نوكي

 .اوريص ىنعي مهبر دجو ءاغتنا هلوق تح لا رصلاوه اًذَهف هللا لع ةزحلا اسدع
 ا ةالصلا ىنمي ةولصلا اوماقأو# هناوضر باطو هتلايظت مهب لزئاه ىلع

 ءاكرأ ماغا اهماتاب دارملاو لفنلاو ضرفلاةالص لُخدنف ىلوأ مومعلال د2 هل لكرو
 طورفملا ةاكزلاه» دارملا نسحلا لاق 6 ةيئالعو ارس مهانقزر امم اوقفن ًاوؤإن امناهو

 ىلو الان

 ةسالعلاب دا رملاو هسفنب ةاكزلا نم جرام رس



 7 م را

 َّق هم 30 5 0 1 سريع سف رصيتسال باقلا 6 ىعاوه» نك :

 باباالا:اولوا كلو لملا نم برضامدعب امههباشل

 مهسفن | ىبع ءودقعاع 3 0 نوفثو نذلا 0 مهولا ةضراءمو فلالا ةعئاشم ع

 تارملا لوقملا ا ووذ 3

 نوضقنيالو #3 هبتكىف مهبلع ىلاعت هللا هدهءاموأ ىلباولاق نيح هتيبوبرب فارتغ

 ىلاعتهللا نيبو مهنيب قيشاوملانمهوقثوام # ق

 سانلا قوقح م.جةاعارم كلذىف جردنيو مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاببنالا ١ ئ

 الف رئاكلا وهورصلا ىعاالةريصبلا معا ىنعي يي ىعاوه نك وله هيفاع لمعي و هن نم بف ىنعي

 باطملادبع نب: ةزج ىف تا زئامهنعهللا ىضر سارع نب |لاقديف اع لمعيال و نآ رقلاب ّن ا

 تازن لبقو ماثهنب لهج ىباوإسو هيلع هللاىلص ىنلا م

 ناكناوىلو موه ىلع ةي آلا لجو ل-هجونا وه ىن
 هيشاخاو ةعاالو وقل ا رص الن مودع وقطارصمن م ىودسوإ ال ىلا واصوصتخ بيلا

 رئاكلا كلذكو ةكلهم ىفعقو اعرو دشرلىدتسال ىعالا نالىعالاب لهاجلاورفاكلا

 لهجى 1 ورساينب ال

 ءائلاو راعوأ ةزج وه لوالاف

 هلوق # راكذالاو ظعاوملاب نوعفتي نيذلامهو ةحجت 1 ةميلسلا لوقعلاو وذ ظعتب اهنا
 هد مع سحأ اع مانييقلا وهو ةياع عالغاو ىذلا نسب هللادهمب نوفوب نذلا ل 7

 دهءاان دارا لبقو لاح دعب الاح ةناعامعو ىلا ظفح دهعلا لصاو موياع هر :

 الو 8# قاثملاو دهعلا مهيلع ذخاو هبلصنم مهحرخا نيح مدآ دالوا ىلع هذخاا

 زف تادهعب نوفوب نيذلاهلوقل دكوت وهف ههنوفوب لب # قاثما نوضقتل
 لسرلاو بتكلا عيمجت ناعالادبري سارع نبا لاق #4 لصوبنا هب هتلاسعاام نولصإ
 ةاص هيدارملانا ىلع نورثك الاو مهنم دحا نيب قرشبالو ناعالاب مهني لدي ىتهإ
 هللا لاق لو ١ سو هيلع هلئا لص هللا ل وسر تم“ لاق فوعنب نءرلادبعنعو# جرلا /ا

 اهاصو نفذ ىمعسانم اما اهل تقةقشو مج-رلا تقلخ نجرلا اناو هللا انا ىلاعتو كرابت

 نيذلاو

 هللا ىذرةشئاعنع قر ىذمرتلاود وادوبادحرخا هتك لاقوا هتعطقاهمطق نمو هت صو

 هللاءإصو ىناصو نم لوقت شرعءلابةقاعم جلرلا سو وهءاع هللا ىلص هللالوسر لاق تلاقاهنم

 0 نم لاق هو هيلع هللا ىلك ىب ولا نا هنعهللاىذرةرب رهىبان ء (خ )هللا هعطق ىنءطق نهر و

 براقالاو لهالاةريم مجحرلا ةاض ذكر لدا : رثاىف هلأ. ناو هقزرفف هاطسب نأ

 ادد را سالا ى ف ولحالا انه رثالاهرثا ف هلأش مباناستللا

 ؟! يه دحا نال دل خد 0 لحالا لدا رئاورخؤب 5 0 داهتباسوتا لاا أ
 ةم

 ناو هلو م عطق ماا مهدضو

 م كيلا لزنأاع 1 1 ركذتاعا) فاك( 0 وه نك

 لاقي وماح الا

 باو

 ناآرةااوإسو هيلعهللا لصدمحع ناعالا نم

 ا 0 دعي ميمو هو دايعلا نبي و

 | عيمجناعالاو نينمؤملا ةالاوهو جرلانم ه# لصويناه.هللاحاامنولصي نيذلاو

 | ىنعي 6 بايلال اولوارك ذي اماه ةكلهملا ىف ناعتاو امهو دشرال نايدترمال لهاجلا

 ءاملاو ديزلانيبام دعك ( ارق نك ) هوه دارئاوعر تل ا ا للا لاك ند 00 كل
 اورظنف مهلوقع ريل رات ةروس 00 نيذلاىأ 2 هى كالت وأ ركذتيالذربالا

 نوفو ١ نيذلا) اورصيتساو
 ريخاو م ) هللادهعب

 ارادلا ىقعو مول كتل را

 نوضقمل نيذلاو هلوةك

 ةنءللا مها كئلوأ هتلادهع
 كو 0 وه ل قو

 ةحوأ لوالاو بابلالا

 ىلع هودقعام هللاد-هعو

 دايما 0 م4-

 لع 2م او درب 0

 اولاق م 0 مهسفنأ

 (قا 7 نو دال و) ىلب

 مه.-سفنا ىل ٍِكع ا ام

 فلا

 هللابناع الا ٠ نمو وابق و

 م قس داوم ا يم هريعو

 ىعت دابعلا نيب و هللا نيب و
 نذلاو) ل كد

 ع 2 ع

 نأ هب هللارعاام نواصي

 مسد نها نصا
 هو ل ةناوب تابارقلاو

 هللالوسر ةبارق لصو
 ةبارقو و هللا ىلص

 بدسسإ ةقاذلا ني:هؤملا

 نون :مؤملا اذعأ ناعالا

 مهيلا نا_سحالاب ةوخا

 ءاشفاو مماع ةقف_شلاو

 ةدامعو مملع مالسلا

 ةاعأسح همو مهاض سع

 مدلاو باككصالا قد

 رفسلا ف ءاقف لاو ثاريطلاو

 نيدذلا) قالا 5 القمل ار >(بايلالاا ولو رانا نإ

 0 من ًادي هللا عأ ًاامزواصي,ن.ذلاو) هللا نكتار 0 نو رتيال(قاثمملا نو_ضقنءالو )هللا ضارفنو# (هتلادهدبنو



 نب
1> 1 

 7 - هس ع و ع . :
 | مهرل ) اوبايعسا نيذلا نينمؤملل لاثمالا هللا برضي كلدك ىأب رض ةقلمتما ءاحأ ىأ ىأ ( اوراعسا نيذلل )

 الاوبجكسالنينلاو) قس [ةباعسالا هيك م وع ادد و وباع سا ىا 1 رقع تلال اذ هك ١ اونا يمه أ ردصا ةفص ىهو

 اوم را ىلا م دلا ن رفاكذلو

7 

 3 هلوقو وليش ر ل الثمامه ىأ

 101111 لدن ل اع رضي علمت ةمماللاو ار فكلا مهو هلاو سي منيذلاو# | ا 555 ,الا فاممهل ن 1 ول)

 نينلاوةنجلاوةبوثما ى هو 0 ريد || وبا سان دللل ةوامعل لليل | ب رض نيش ر لا 1 01 ممالك (هب 1 3 3 هن

 ءالك <لوالا لعود وي هءاودتفال 0 واعيج ضرالا ىفاممهلن اول هربخ ادتما وام تتم

 ا نابديف ةشق ةانملاوه نا را ءاوا »نيس ريع اه نانبل انك

 ا | ةياوعسالا ىنسحلا مهب رل » اوباهتسا نسذلا نينمؤملل هي« اوباعسا نيذلل وف ا

 وامدلا اوما ا
 5 0 داهلا ضايو 2 ف ره عج ع 24 6 مهاوأمو 0 2 ىثهنم رفغيال هيندب ,لل>رلا || اوعفدل هولذل اهلثماهعما وكلم

 0 ءسدف كو مه كبر نم كلا للون ”اامنا معي 3 نأ تاودق مذلاب نمو 1 دجولاو هللا باذع مهسفن أ نع

 ردكلا م 0 اعل بهذو قس رها 0 هذهن م وفصلا كلذكو هب عقلا ىذلا , لاثمألا ىلع مدقمالكلانأ

 ل ها مالك هدعبامو
 ا 01 لطايلاف لطايلاو ىلا ةرتك ضرالا رهاو> نم بأ لب امريكل ا هيفشاموهو /

 00 .٠

 1 : 9 2 1 نب دال هريخ ادتبم ىنسلا

 نءؤملل لثم اذه ليقو هلهأو وه رهظي قملاو هلهاو وه بهش هلاف تقوف | 00
 ورفاكلا لثمو سانلا هنعفتنب ىذلاىفاصلا ءاملا لتكن اعالاب هعافتناو هداقتعاو ظ | وباوعسا
 0-0 1 ك1 5
 لصحي ىذلا روذلل هللا»هرمض لثم اد_ه لقو هللا هد عفت ال ىذلا ديزلاك هداقتعا | ( مني ذلاوةنخا ىهوى |

 28 لك سنك لاس اذا ىداولا نال لزالاىف اهل مسقام ىلع دابعلا بولقفف | 0 0 12 ." 2 9 3 . 1 ' 5 : تا | هم أ ا 2 تسل
 الترع دل مدد دل وونلابدقلا تلك ءداولاساذاكلذك تارذقّتسملاو تاساخملا نمد |(تانطامو ا تناولك

 | الأ مفبام امأو ءافج بهذي ديزلااماف هيف ةلقغو دلظ لكس نك هتفرممو هناعا || ب 1 0 هيمان ا | تتدلى اادلف ةقفأ
 بذع ب ةنيكح 0

 ىهو قئاقألا قب سو 2 0 قالخالا ىو لطاولا بهذ عل ضال ف كثكيف ْ ١ ا
 و 2 مده ه4

 ال | ىاعسا نيدلل 98 ىلاعت هلوقو # لاثءالا هللاب رضي كلذك ةديجلا اةداتخلا |( 00 7 م م

 ا برعضي و بردي ندللئماللال يق # ى ذيهعملا ن اكملا ( داهملا مالا هلل 0 ّّت هاد احلا ك1 كك نينمؤرلا ااثمالا 0 دك ملا اللازم ك4 دلل | سئيو) مالا ةبساخلادم

 2 و 2 مومذملاو

 | راكذدلاد هيدا ايد م دج

 ا 05 نفأ) ىف ءاقلا ىلع

 البقو ةنلاىنمإنيرسفملا روهحو سابع نبالاق ىنسحلاءمرل اوباعسا نيذلل 0 عقتنا راكنالا

 هلوسربو هنناعالاو هدرح ون نه هيلا مهاعد اك | هاا ىنعيمرل اواححا نيذلا ا

 3 : نيب رفلل لاثمالا هللا برسل ل اذه لفاوررجتسي لن ذلانب رفاكللو

 هلوش فتأتسامم لاثمالا هللا برضي كلذكهلوقدنعمالكلاامت لبقو نيرفاكلاو نينءؤأا

 عا طقالاو ةرضملابئاوش 5 نءةيلاظا ةفالناةعمعلا ىهو نسا ىماظعا اةعفنملا ىه ا نا لثْللا : 00 برضام

 )0 تول 2 لعاور رس نيذلا رافكلا ىندي 6 هلاو_.ه-:1نيذلاو ف 11 نأ) 12 نم لاخخ

 ةنالءادث هلك الذ ا اولذلا فعل 3 هءاودتق 6 كوع هلثمو 0 خم ولو ) قآل ثرر ند كلا

 باسحلاءوس هل ف .مرلا وبعمل نيذلا ندي 0 كَ ؛وأو ف دهام ام ص راع اناا باع نم ) م رل اونا امعسا نب دلل 1

 0 هارقغال ل هك سيد لح رلا بساحل ن هاا آد عوسس ىلا معاززا لاو ٌ امدلا منع - وتلاي

 + آلا ىف مهلدمام سئبو ىندي © داهملاس دب و مم ةرخ آلا ىف ىنعي هي ,هاوأموو# ةنحلا ىل ( ىنسحلا )
 م نذلاو ١ ةرح آلاف

 ديح وذا اانمبمر 00

 - .ش (ضرالاىفام مجانأوا )
 | ١ لت ايف (تابطاءوس مهل كئاوأ) مهسغنأ اها اذل(هماو هدتك ا واعبج) كلا 07

 قكا)نآ رقلا ىنعي(كبر نم كنل ا لزنأ اع أ)قدصي(!-بنف أ )ريصملاو شارفلا(داهملا سيو ماهج) ,هريصم ( رمهاو أمو)

 ند 00 ىلاعتهاوق # متيهحىف مهل شرشب شارفلا سّبو ىنعي شارفلا داهملا ليقو

 # ق وحلا كءرن م كيلا لزناام ن ا ع



 6 ةفذقتام وهواشالتم ىألاح (ءافح بهذفد.زلااماذ) لطايلاو قللثش ىأ (لطابلاو قلاهنابرض كِل

 قد روظبل (لاثمالا هللا ب رضي 0

 صفحو ناكل د 1 ضيعتاوأ ءادح شلل ع نمو هُنيَح وهو ءاملادز لسد

 لثم# لطابلاو قحلا هتلابرضي كلذك و هنإمال هراعشاو سانلل ريمَشلا نا عديل

 َّق هضعب تش ناب ضرال ا ككعو عفا م عاوتا هلع فتنيف ةولصملاو ةحاخلا ردت

 هعفن ةلقىف لطابلاو ةلواطتم ةدم كلذ مود.و ةفاتلاةعتمالا ذاخاو لحلا غ غوص

 ىرينا هيأفحي : ءافح بهذف ديزلااماف 9 هلوقب كلذنيبو امهديزب هلاوز ةعرسلا

 اماماو 0 دحاو ىئمملاو الافح “ ىرقو لاخلا ىلع هءاصتناو باذملا افلا وأ “0

 تاكيدشملا حاضيال 3 لاثمالا هللا ب رضي 5

 هبمفتنبال ىذلاوه رهاوجلا هذهنمو ءاملانم ديزلاو قا لثم وهو هب عفتت ىذلاوه

 قلاف #* لطابلاو قل هللاب رضي كلذك 9 ىلاعت هلوق وهو لطابلا لثم وهو 1

 امأف # هلوتوهو هنعفتليال ىذلا ىفاطلا ديزلاوه لطابلاو تباثلا ىفاصلا رهوللا وه ره

 هبتاو> ىلا ديزلا نم ىداولا هيىمرام ءاقلاو ال اطاب ا«ئاض فهي ه6 ءافح بهذيف دز
 الع ناو لطابلا نا ىنءملاو هتقرف اذا منغلا خرا تأفح لاق قرفتملا ءافملا ل ا

 رهوملاو ىفاصلا ءاملا ىنعي ©« سانلا فاممأ و # بهذبو لدم 2 هلا تقوي

 بهذالو قوت دشن ىنمي # ضرالا ف ثكمف # باذن ىتااءاسجالا هذه نه 0

 قعلا هللا رض لثم اذه ىناملاو ريسفتلا لهأ لاق 6 لاثمالا هللابرضي كلذك و
 هلطمو هققعع هللاناذ لاو>الاو تاقوالا ضءب ىف قملا ىلع الع ناو لطابلا لطابلاو ,

 ىفاصلا ءاملا ىتمبو ديزلا بهذيف ءاملا ىلع وامي ىذلا دب زلاك هلهأو ق جعل ةبقاعلا لمحو

 | ا:
 ىف ماللاو لسكلاولاملاو لامن اوءايرلاةديزلاامأو برحلا ىف عفدلا ةلآ اهم

 نا

 (سانلاعف ةدام امأو ) هتعرص لحرلا توذحو ىرلا ؛فلاو نارغطلا دنعرلاو نايلغلا دنع ر

 ةليوط ةدم ضرالا ىف قب 0 ا كلذكوراغلاو بو.لاو راب ةلاززر .ءااق ءاملاتيثين(ضرالاف ككيف 1 ١

 قا لثف هيزحو لطابلاو هل-هأ و قلل هللا هن ريض لثم اذه لبقو لطايلا نم

 غوصيف هءنوءفخي ىذلازلفلابو مفانملا عاوناب مهعفنبو هينودهف سانلا ةيد وأ هد لبستقءامسلا نم لزني ىذلا ءاملابهلا

 .كلذكو هعئاندىف ءاملا تدشن ارهاظ ءاش ٌقاباضرالا 3 تككات كاذو تافلتخلا تال لاو ىباوالا ذاختاو ا

 هلاوز كشوو هلالحمما 4 دعرلاةروس ) ةعرسىف لطالا همي ؛:م5 زؤح هبشو ةلواطم ةضزأ للا

 أ ةيدوالادبليستف ءامسلا نملزني ىذلاءاملاب هتابثو هتدافاىف قدا لثمدناذ لطابلاو قللا

 ا 1 ىدلارقاو راب ل ىنتلاو نو.ءلاىلا ْضرالا قورعىف هضعءب كلسو هبا

 كلذك وه اهلها هن عفت 33 نضضراآلاف ثكيف 3 زافلا ةصالخو ءاملاك هي سانلا عفشي

 رهاو+لا هذهنمو ءاملانم ىفاضلاف ءاملا ديز لثم ديز اًضيأ هلف بيذُأ اذا رانلا ىف 7

 لحلاو ءاملانم

 هةئرب عدلا ع لا ديزي

 وفطي ىذلا زلفاا ددزيو
 روهلالاةبيذأ اذاهقوف
 هللا هيرض لثم اذهو

 بواقلاو نآرقلل ىلاعت
 ءاملا) لطابلاو قألاو
 نانملا ةايل لزن نآرقلا

 ةيدوالاو نادألل ءاملاك

 اهرد_ق ىومو بواقلا

 سفنلا سحاوه ا

 ءالاوناطيشلا سواسوو
 قا لثمهي مفتنا ا ىفاصلا
 قموالطابدي زلا بهذي امكف

 بهذ ةللذكا ءاملاوفص

 وهاكقحلا سو ناطيشلا
 ةضفااوده ذلة دخامأو
 الا , لاوعألا نك

 امأو ةيكرلا ”قالخالاو
 ادعو ا عام

 56 عفنلا ةادأ اهضعب ا 7 باقعال ةعفاد تاوكللةءلاحل اعالا ناف د اةدعملا صال الاب 5 0 /

 دزلاامأف لطابلاو قا هللا يبي( هللا بيضي كلذ 5 ) ساعلا ودي دحلا ثبح عفت الاك هب عمفشال سامعلاو د ١

 بهذلاو ىفاصلا ءاملاوهو ( سانلا عفشام م )هب عفتتيال لطابلا كلذ كف هب عفتشب الءاحاك بهش لوش (ءافح بهد

 نللانشأ انا للا همال ا هللا برم كيذك) ه هن عقم ع 0000 (ضرالا ىف ثكمف )سادتلا وديدحاوةض



 و)ليسلاهجو ىلعاعفت صاحفتتم (اسار) دي زهالعىنمملاو ةوغرلا نهءاملادحو ىلءالعام وه(ادبز) عف ةرىأ(ليسلالةحاف)

 ديزأشني هنموىأةياغا اءادتالن مو -هعتأ 1 ركبى ب اريغ 4 رمشع 2ءكلاتلاءزدلا ١ ىتوك ءانابو(هللعنودقوت

 0 ضدعبتاىأ ءاملا ديز

 لاح(رانلا ف )ديزدضءبو
 امو ىأ هيلعف ريمتلا نم
 رانلا ىف اان هياعزودقوت

 ةيلح نيغتبم (ةيلحءاغتبا)
 لاحلاضومىف ردصم وهف

 وأ)نودقوتىف ريمضلا نم
 سامعلاو دب دا نم( عاتم

 اهم دمحم» صاصرلاو

 رضحلا ىف هب عت هاموىباوالا

 لعفوطءم وهورفسلاو
 بهذا نم ةننزىأ ةئلَح

 امودلتعن ( هلثم ) ادتبم

 ديلا اريح نونو
 لثمدي ز تيلغأ اذا تازافلا

 ديز

 بواقلا (ليسلا لقحا)
 الطاب (امارادبز) ةلظملا
 نودقوباممو)اهاوساريثك

 لثم اذهو ( رانلاىفهلع

 ةضفااو بهذلا نم رانلا ىف

 رحملادبز لثم ثبخ هيف

 (ةيلح) بلط(ءاغتبا) ملا

 قال ثم لوقب اهنوسلت
 عفتني ةضفلاو بهذلا لثم

 هنعفت قا كلذك امه

 لم لطابلا ليم وهيحاص

 ةضفلاو بهذلا ثبح

 0 كيذك هل عفشال

 || اهب نواهتلا هجوىلع سامتلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلاك تا زلفلا رعي 6 رانلاىف هملع ظ

 ىلح باطىأ # ةيلح ءاما © هللايربكل اراهظا |

 ْ اا 1 دقو 16 :تنزبز ل اهضانم ن ناس كلذ نه دوصقملا# كب كازو رخل |

 ىه ىباطخلا لاقو بصاخادض بدجلاو بدحأأ هسانقو سابق ريع ىلع بدح عج ْ

 | لاذلاو ةمجملا ءاخا,تاذاخا ىورهلاةياور فو بوضنااهمف عرسي ملوعاملا كستىتلا |
 | ىعرلانم يسم م ىفوهاذك اوعروهلوقوءاملاك ع ىذلاريدغلا لرد اهل يقع ْ

 || وهو عاتعح قاقلازمكي ناعفلاو عرزلانه ءاز ةدايزبا 50 ع ىفعقوو |

 وهو فاقلا مشب ىورب هللانيدى هقفزم لثم كلدف هلوقو ضرالانم ىوتسملا |
 ]| ىتلاناوهف هدوصقمو كيطا تامأو ماكحالا مهفءانعمو اه ل ل ل
 ْ أ ,لعاا لو رطملااهءاصأىتلا ضرالابإعلاو ىدهلا» نسما التر جدد هللا ىلص |

 | | ضرالا عاونانم لوالا عوتلاف خاب مهنال سانلا كلذكو عاوناةثالث ضرالاو |

 .ريغو ىعرلاو برسشلاب باودلاوهيسانلا عفتنيف بشملاهب تبنتف رطملابعفتتت' ىتلاةببطلا | وهو ثبخ (سز)ةضفلاو
 | 0 وهلم يصب |علا نم كلذ ريغو ىدهلا هل نم سانلا نم لوالا عونلا كلذكو كلذ .

 هللا لص هللال وسر ناوصأ ترص قورمس لاق هريع عفط و هد مفتنبف هريغدلعاو هنلدعاو |

 1 تقز راع مولعال ةبعوأ ترا ة عاو تناك م عبولقنال ت تاذاخالاك مهتدجوف م !سودهملع |

ْ 

ْ 
ٌ 

| 

 ضرالاعاو ولأن م كلاثلأ عونلاهريعووههن عفتنيف مهنمدخأي 1 معلا نم مهدتعال ى ةطمما |

 ةظفاح ب ولق مهل سيل سانلا نم ثلاثلاعونلا كلذك« امكسمتالو ىعرم تنتال فس ضرا |

 ببحلاك ةدايزلا دنعءاملا هحو ىلعواعيامد.زلا ©« ادبزليسلا لّتحا © ىلاعتهلوقو #

 أ لاقفرخآ لثع أدت مثلثملامت انهو هيلعايفاطءاملا قوف امفتمايلاعىنمي 6 ابار هب اديز |

 | تخنرانلا كلتدقتل رانلاىف بطلا لءح داقالا #* رانا ىفديلعن ودق ونامت وي ىلاعت |

 ْ 0 : تل 0 بهذلا ىلع دوء هيلع هلوقق ريمكلاوةسز بلطأ ىنعي » ةيلخح ءاذحإ 00 تودل يذلا |

 .( نودقوتامو و ايلاع © ابار ولف نايلفلارمضو ددزلا أو هعفر « ادبز ليسلا لوتحاو ف |

 ثالآو ىناوالاك# عاتموأ

 بكن

/ ! 

71 
1 
0 
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 اهفنكل اهسفنىف .عافتنالا لقال ضرأ شٌرالا عاون أ نم ىتاثلاعونلا 000

 نع ثا عوناذكو باودلاو ا كاسما ىهواهريغل ةدئئق

 هيلا جاتحا “ىجن ىتح !ءل!نم مهدنعام قف ةبقاث ماهفأ مها سبا نكل ةظفاح بولق مهل

 رعأ هللاو مهريع نوءفمالو مهسفنا ىف هءنوعفشتال ملا نم“ ىش مهغاب اذا ةقانماهف 0

 | ءاملا كلذزم ثدح ىذلال سلا لمح اؤىئعملاو اهنايلغدنع ردقلاىلع واءيام كلذكو

1 
 ىعل . عاموأ 0 اميل باطتال 4 ءاخلا نال د دق 0 ملناو ةضفلاو 1

 | هنمذختو باش ام هونو ٌصاصرلاو سامملاو ديدحلاك هب مفش امرخآ عاتم بلطلوأ
 1 تبيبلاىف هن عفش ام لكل لاقيو هب متمتام لك عاش او هنعفشا امث اهريغو ىناوالا

1 
0 

0 

 5 راد ىلا كلذ نا ىد # هلثم ديز © عاتم قاوالان 0 كلذ وحنو ردقلاو ى وبطلاك

 1 هيلع 0 0 اذهو ءاملادز لَم م ءإشم ىأث بخ هنوكي لوش (هلثمديز ( اقرا لك أ ماموأ 0 هيحاص لطابلاب

 : لثكلطابلا لئهوهيحاصدي عفت قمل كلذكفامم . عفا سامملاوديدملا لثكق لا لدم لوقبرخآ



 دع ااةر 4مم مك رم ع
 و -_

 «راهقلا + ةيهواالاد>وتملا ه«دح اولاوهر #9 هلو ىلع لدء!ءاو ام ءاغ مث اهقاتق#
 ءاوسلا م 3 امسلا يئاح نمو بادهحلا نر 1 ءاوسلا عبو 0 ٍِ ِ ل كاثلا

 هيف ءاملا ل يسب ىذلا عضوملاوهو داو عجراهنا ه# ةيدواتلاسف 6 اهنم ىدابملاناناهسفن

 عاقبلا نيب بوانت ىلع ىنأ,رطملا نال اهريكتتو هيفىراهلا ءاملل لمعتساو هيفعستاف ةرثكب

 ربكلا و ردصلا ىف اهرادقعو اا ريغ عفان هنا ىلاعت هللالع ىذلااهرادقع هي اهردش

 هبدارب ىذلامومعلا نم ىثث لكق لاخ هتلاداوقواقو لذ نوكي نا مدت امم ”ىش لكقلاخهللا ١

 وهرىلاعتهتلاو ىنهي #دحاولاوهو #9 قواخمريغو »و ”ىش لكق اخ ىل اتقانال وسلا
 هذ[ راوءرةد رو ت2 مهلخ د ىتح هدابعل 6# راهقلا #9 اهلكءا.شالا قا درفنملادحاولا

 لزنأ 8 لجو نعداوقو# |
 نهلزنأ ىلاهتلاقنال-ثه كلذ 0 روتاابناعالاو تالا رفكلا هيسشو ريصالا

 ىداولاف اكد هربدقت ك2 عاستا هي هق هيو ةتاانمق داك ودو ءاملا 4م 0 0 نيليخلا 1 0

 هيلع مالكلا ةلالدلو كن 1 ءاملا قىرح دارملاو رهنلا قى ل اًهاك وبيت 1

 ليقو هردشب ريبكلاو هردشب ريغصلا#ج رح نبا لاقو اهئلع دهاع لاق اهردش |

 لكى ليسيالو ضرالا عرج ميال لزئاذا رطملا نال ةيد اق ركن اعاو امتام رادقعأ |

 ءاح بيسلا ادهافداو نود داوىف ليسو ضرأ نود ضراىف لزني لب ةيدوالا |

 هلل ادن ريض 0 اد انآ رق قع ا ءاعسلا نم لزنأ سابع نبا لاقو نيكل اذه ا

 ىدهلل عماجلا نآ رقلا لوزن هش بواقلا ةيدوالاب كناري اهردش 21 تلا ىلاعت ٠

 نا رقلا. لوزن كيذا ادرك ع لزئاذا .رطملا نالرطملا لوزتب ناببلاو روتلاو |

 رك بو اهلا كلذكو الل اهف نأ 0 ةيدوالا نال ةيدوالاب بولقلا هيدشوإ ا

 ىنأنع (قال نآرقلا لوزتب اوعفتنا |
 امرأ نام ةعل مملاو ىدهلانم هب هللا ىنثعبام لثم نا او هيلع هتلاىلص |

 قلم هعقلو هللا ندىف هقفنم لثم كلذف داك 0 ءام كمال ن راعيق ىه اعا

 نم لثمو رلعو رعتف هب هن هللا |

 *هلكلاامأ هحرشو تيدللا انك 0 .رغو 5006 2 1 وع جلا لاق |

 طاق تداعأ انك ناكر هل 0 ا سبايااو بطرلا ىلع عب زمهلابف |

 دا تشالا ىلا ولا ضرالاى هو نيت اف 00 ا ءايلاو ةامكلا لادلاو ||
 - -ب

 نيالا اءال قيل داب لق 6 7 12 فلا هللا لق 8 3 للاتهلوقوهودحللا 0

 'مزالوةداملابج وءقاخلا لمحت دال فيك راش دل ب قلاشالىأ# نم ل ١

 ندؤملاو ىممالابنيرفاكلا لج و نع هللا يشمل ءامءاعسلا نم

 نيب ع ممل وهوداو ع داو 7 اهردق 3 تلاسف 0 رطملا كمل ءام ءاعلا |

1 

 ا ل

 ا نيذلا م 6 نينمؤملاب صاخ اذهو ابرق نال قل لوز ةكرب نافرعلاو ناع اللا ايف ا

 | هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىذر ىرعشالا ىسوم ٠

 ١ أ فر ا ارم 3ع كاما اوءرواوةسو ايم || وب سف نسانلا أمم هللا عفن ءاملا تسر 5

  1لطابلاو قا لمت رمش مث

 01 هن تاسر ا هللاىد_ مه ليش , او 3 آر كلذ مفرب مل

 ( ”ىش كك قلاخ هللالت)

 ماسجالا قلاخ ىأ
 ريغ قلاخال ضاىعالاو

 انك نأ ا مقتسيالو هللا

 نوكيالف قاخلاىف كبرش

 نمو ةدابعلا ىف كبرت أ 5

 1 - - ٠

 لاعفاأ قام مل هللانأ لاق

 هناشتو اهوقاخ هو قلخلا

 وهو ( مهأوق ىلع قاخلا

 ةمو.رلابد>وتملا(دحاولا

 تلاكع ولا (0 نر اهقلا )

 روهقمو بوب سءادعامو

 راهقلا دخاولاىأ (لزنأ)
 نم) هناعح هتلاوهو

 (ءام) باحمحلا نم (ءامتلا

 (5 وأ كلاض) ةارطم

 اعاو ةرثكب ءاملاددف لسي

 ىلعالا ىنأي الر طملان الر كت

 ضرالاةيدوأ ضءب ليسيف
 ) اهردش صعد نود

 عفان هناهللا !عىذلااهرادقع

 ناَض ريع مرلع رواعمملل

٠ 

 لكقااخ هللا) دعاب(لق)
 3 3 3 ع 1

 ةههل الاال نم ناي ) ىد

 ا لا بداحأ ابنم ناكو نيثكلا تشءلاو لكلا تتبناف ءاملا تلق ةط ةسشاط اا حاو !| / | 1 ع 5 ع : ١
 هقاح ىلعلاا ااا (راهقلا

 (ءامءامسلا رم لزنأ) لاف

 نآرةلابليدبج لزن الوش
 لطالاو قالادق نيبو

 (اهردقةيدوأتلاسف)
 ةرونملا بولقلا تلقحاذ

 و رونو امتءسردش قا 31



 هي نوكلمال ) هلآ هنود ند متذحا ضرالاو تاوملا بر ةومتل نأ دعبأ (ءاياوأ هلودنم متذذان ألق )

 ىلا ااخنا ىلع م هوعكرب ”ادقو مهد ريخأ هنوءءطتسإاف فيكف 3 ا ا مه سفن الن ١ را ار

 ( لا ىأ (ريسبا ومالا - 5/7 زك ىوتيل علق ) 4 ريع .كلاثلاءزكلا ١) ركتاالض نيب ًأاق بقاعملاس ملا
 كن مهعزلا مت هنودن عنان ل 0 طب اولا م مهنةلو ا 1 نككلالا ىئذلا يصد ا نموا نموت 7 0 «٠ يه ا * م ءاأ|
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 ١ 00 اعفنمهسفنال نوكلعال و ار لقعا| ىلع 1 2

11 1 3 02 2 

 سةيلع نحال نيل
 ءالظلا عام_-

 ,دشال 1
 نا الاورفكلاللم(رونلاو

 نع كر
 نار ديلا مه داس ها ل اع' 5 ليدوهو دنعرشلا دو 1 0

 صمد ربع 3 تمم
 دا ع ةعف لهاا دأ رثثلا + ريصللاو ى عاللا ضقوخلا ل اه لق ِ مهل ود 5 ) ِ 0 0 : ؛

 0 علطملادوبعملاو م نعل فا ءااد وعم | لبقو كلذ. ملاعلا دحوم اواهل بجوملا و لب 00 قاعد مأ) د ( ءاك رك هلل | هلعح
 هرم ه8 - و و ةاقالا عمم -و 10

 ا عر ازور دحوتالاو كرشلا رونلاو تا .كلقلا ىوتسن 7 لهمأ ع 0 0

 . ل 0 (هق وتلح) راكنالا
 ## هلوقو راكتألل ةزمهلاو اواعحال ب ءاكرع للراس 00 ءام اي واو 0 7 0

 000 500 1 .سا]|] وهو هقلخ لثم اوقل
 لي قلح 3 مهلع قاخلا هياشتف 0 راكنالا كك ةلحاد ءاكرتعلا# هقص 4 هقاد

 واوقيف قلخلا مهيلع هباشت ىتح هلثم نيةلاخ ءاكرش هللاو ذءاام مهنا ىنعملاو مهقلخو

 نيزحاع ءاكرش اودختا ,هنكلو اهق*سا اك ةداعلا اوقحماؤهلل !قلخاك اوقلخ ءالؤه |
 0 1 ١ هللا قاخ لثم اوتلخ دق

 قالا هيلع رده اع الخف قالا هيلع ردش ام ىلع نوردهال
 -: لَم د لطبخ 6 مل هناشتف :

 هللانود نم ىنم كك هنودنم منذطتافأ ف يكرم داب لق ىأ © لق © هلو قولا مهيلع 2

 ضرالاو تاومسلابر ديغ متيلوت ىنعملاو رصاناا ىلولاو مانصالا تمي « ءااوأ ف

 عفن هس 8 نوكلعال مو ىعل 00 مانصالا ىنعي اراصنا مهوعدختاو |

2 
2 3 

4 9 

 مل مهنا اند رمل هد

 نيقلاخ ءاكرشش هلل اودحمي

 0 ا رحل قولحع

 ام قاخلا لع ءالؤه ردو دق

 مان ل نوديعي نيذلا نكح رشملل دا هللا باررعد م مهر بغل تكف ه ارضالو | ١ 0 رع هللإ 0

 نبا لق ه«ريصلاو ىعالا ىوتسي له لق ىلاعت لاقغوتلا نو دمر الا او ةمالو || ءاكرش مل مزختتف' ةداسلا
 ناعالاو ةلرخلا ىذأ ه# رونلاو تاملظلاى < وسي له م نمؤملاوك ار ىجعل سابع 0ك و دنع اك ع هدرعأو

31 ' 
 ىوتستال اكو نمؤملاو رفاكلا ىوتسيال 0 و ىعالا يرسل < ايمللاو ١ نر ا

 4 الا ا ىعالاب رئاكلاة مش اعاو ناعالاو رفكلاىوتس ال كلذك روثلاو تاملظلا أ ردّش ١ ىلع نوردقال

 ا - -| اذه 3 ءاكرش هلل || ولحج م الايس ىدتم | رفاكلا كلذك ذا امس ىدتسال اوودق 3 ًاذاضف قل ادملع

 : - ك1 كك قل . .٠
 59 و نيطز 3 تو ماو ىعإ 0000 اوةتاح 5 ءاكرش هلل اولع> ىعلا راكنا قلاخا هيلع ردشام ىلع

0 

 هللا نود نم ) هنود نم (

 5 3 : ا لكلا نم انابرأ (ءانوأ)
 |0000 ا اع نشب نع كذكح مالا ىلي ىأ ىراتا ماهقتسالا اذغو أ ب

 هلنوقواع ءاكرشلاو ا الا قل درفاملاوه كاف هللا اودحو مهيأ وقعي اوت ا . ار 1 5 ) مقتلارع
 2 3 ّ هد (ارسخ الو ) ععالارح

 : 0 ا له )د ايرهل( لق)رضلا لف - كا ا اح هللا قلخ ةقشلإ هناا 2 ني أ 2
 تمزا ) ناعالاو رفكلا ىنعي )0 رونلاو تالظل | ىوتست' له عأ 0 واو رئاكلا ( ريصلاو ىعالاى وتس

 2ء) قاخلا لكساشتف (قاخلا هباشتف) هللا ناك (هقلخك 2 آلا نم(ءاكرش) هللاو م و(هلل اولعجمأ )

 مهلا قل نم هللا قلخ و ردي ذأ

 عابر 20
 3 و 0 هنأ لك هرتع قا 0 مهمل هينشاف امش قاد هللا ريع اوار

 مهدنع هللا قلح ءاكرسشلا الخ هناشتق هقا> لدم اما اوةلح ءاكر ملل اوامح مأ 4 - .٠ 5 م 6 1 ا ه٠ 00 َِء



  4١دعرلا ةروس ) م «

 اوهركوأ اًواغ مه:ههداراام ثادحال هدابقلا هيداربناو ضرعلاب © مهلالظ ا

 للا نانا م ركواعوط 0 صياقتلاو دملاباهابا هغبرصتل مهلالظ دايقلاو ' ا

 لالظا!نه لاحوأ ماودلا امهب دارملاو دمعها ىفرظ ه# لاصآلاو ودغااب 3* ءاوق و

 ةاتقعج ىنقك ة 5ع م امهنفف رهظا صداقتلاودادتمالا نال نيتقولا صيصلو

 ”ىرق هناةدنؤيو ردصمودغلا ليقو ترغملاو رصعلا نيباموهو ليصا مج لاصآلاو

 امهقلاخ *# ضرالاو تاوء-لا برنم لق و ليصالا ف لو>دلاوهولاصيالاوهب أإ
 نينلا هنالو هاوس مهل باود الذا كلذ مهذع بحا ُ هللا لق امهصاىلوتمو 1

 مهناف نحو سنانم ضرالاف نمو كلمنه تاومسلاىفنم لكو ةيدورمااو ةمظعلاب
 تاوعسلا قلخ نم مهلأس نبلو ىلاعت هلوق هيلع لدرو ميظعتلاو ةيدوبعلاب هتلزورشب

 كرثو عوضللاو دايقنالا وه دولا اذه ىنممو ىتاثلالوقلاو هللاناوقيل ضرالاو
 هتردقنال رابتعالا اذهو ىنءملا اذه هللدحاس ضرالاو تاوم-اىف نه 5

 ودغلاب مهلالظوو# ىلاءت هلوقو © هل نوداقنم نوعضاخ مهف لكلاىف ةذفان هتئيشمو [|
 نم مضلاب ودغلاو راهنلا فصن ىلإ ليقيو ناقثلا لوأ ةادغلاو ةودنلا * 0 1

 78 اناشملا لاصالاو .ةيثعلا وهو لْحَأ مج لاصآلاو سمكا ع واطىما رجبفلا عولط ظ

 صحم لكل ظ نا نورسفملا لاو سمشلابوىع ىلا رصعلاةالص نيبام ىهو ةيشع |

 عئاط وهو اعوط هللدحم-! نمؤملا لظ دهاحم لاقو رفاكلاو نمؤملالظ ءاوس هتلدعع-

 دحمتا رفاكلانا ريسفتلاىف ءاح جازلالاقو هراك وهو اهرك هللد_-2 رئاكلا لظو

 دارملاليقو دواد عم هلل تس ىتح اماهفأ لاب لعج اك عشاتو اميدوعست اماهفأو د ووو روح عج يجت ع
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 امهنيب اتف هطسو لدن راهئاااًمرط امهنال ليقو نيتقولا

 ا سل ا
 هنءارق دنع دوعسل نأ عتسملاو ”ىراقلل نسف ةوالتلا دوس م ازعنم جدولا هدهو

 5900 أ ه# ضرالاو تاوء-كلا بر نملقؤإ# ىلاعت هلوق # رعأ هللاو ةدمتكاهذهل هعاقساو
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 هللا دمتاي 98 لسقف كلذب كوباحأ اذاف اهفامو ضرالاواهيفامو تاومسلا لاخلا
 نخل اولاقو هيلع اوفطع نا ةلاقملا هده لاق امل ا ةوضرالاو تاومضلاكسل

 با ا و لاؤسلاءاحامتالمقوهتلادت اي لقىأ هي هللا لقي هلوش مسح نأمتلاءسمافتنأ ١

 باحأو كلذاوركت 1 ”ىش لك قااخ هللا نان و ركتدال نيكرمثملا نال ةدحاو ةهح نه
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 ١ مانصالا مه دابع ىلعة جا مهمزلأمث اضإ |كلذاولاق مهن أكف هتلادل وقياس رهيلعهللاىلصىبنلا ا ا

 | الوقع لالظال ىلاعت هللا قل نأ دعسال ىرابنالا نبا لاق هللدك-2 هلظو هتلاريغل

 | عافترا ببسب اهرصقو اهلوطو رخآ بناح ىلا بناجنم اهناليم لالظلا دوس
 ا نيذه ك 0 مظعت لالظاانال ركذلاب اص الاووذءلا2- اعاو اهاوزنو سا
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 | ىعي ضرالاو تا /| بر نم هللاريغ نود رع نيذلا نيكرم ءلا 5 وهل دمحاب لق.

 ا ناب نورقم مهنال هللا نولوةسسف بع دو مو ضرالاو تاوملا كلام نم

 نم ىلعف وطعن (مهلالظ و)[آ

 عج(لاص ًالاو)ةانقو ىنقك

 *ىش لكلظ لبق لص أ مج لعا
 لاصاآلاو ودغا اب هلل دعست

 اهركدوعس رفاكلا لظو

 نمؤملا لظو هراك وهو

 مئاط وهو اءوط دهس
 تاوعسلا بر نم لق )

 ةياك>ح ( هللالقضرالاو

 مهل لاق اذاهنال مهفارتعال

 ضرالاو تاوعسلا بر نم

 اواوقين أن مدب مهل نكرم
 دوءعسم نبأ ةءارقهليلد هللا

 نيقلتوهوأ هللا اولاقىبأو
 هناذ مهقلف | وبيج ملناذىأ

 اذه الإ لارسال

 دس نملالظ( مهل الظو)

 ودفااب) دمحم“ اضيأ هلل

 ةيشعو ةودغ (لاصآلاو

 ةيشعو مهناعأ نع ةودغ

 دمماي (لق) مهلئامش نع

 نم (برنم) ةكملهال
 (ضرالاو تاوعسلا) قااخ

 الاوهتلا اولاقوكوناحأناذ

 امهقلاخ (هللالق)



 امو (هءئااسوهامو)دنفك

 ءاعد امو) ءاف غلا ءاملا

 لالضوىف الا نيرفاكلا

 منال هيفةعفتمال عايض

 ناو مم هللا اوعد هن

 عطتست ) مانصالا اوعد

 نم دج هللو ( مهباحا

 ( ضرالاو تاوملاىف

 (اعوط) دايقناوديعتد وح“
 نينعؤملا وةكتدلملا ته لا

 نيقفانملا ىنعي( اهركو ١
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 قيضلاو
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 ادبأ بف ىلاءاملا لاخلا كلن

 اذهاف ءاملا غا اسال م”لوش
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 ةقشمريغب مسدابعزنال ءائسلا

 نالضرالا لهأ (اهركو)
 اعوط لاش وةَقشملاب ممدابع
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 اعوط لاش و قافنلا لهال

 اهركو مالسالاىفدلو نمل
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 لكل بج هنأ

 ملك“ هت .4٠ ريح 0 22 تلال اءزللا»

 هيلع ليح امريغب ناسالا و ه> احا ىلع رتعالو ةاعدر 6 اج نال هغاامس وهامول#

 طيف هن ريشبل ءاملا فرتغين ئنادار را ٠ 0 اهيا مهئاعدىودح ةلةىفا ومع .ثلبقو مه علا كلذكو

 ه#لالضىف الان رئاكلاءاعدامو ف ”نيونلاب طسابوءاتلاب نوعدت ىرقو» هدرسشبل هيفك |

 2 اهركو اعوط ضرالاو تاو محلا ن رم دعت هللو #9 لا ابو ةراسخو عايضيف

 ' اعوط نياقلا نم نونمو لاو ةكئالل 1| هل وعسل هناف هتقممد ىلعدوءالا نوكينا ندع 3

 ةرواش كلإو ةدشلا ةلاح اهرك ةرفكلاو ءاحرلاو ةداشلا لاح

 2 هأف م غلا و هءاعد بمن 1 ردشأالو هشطءبالو د فك ليلا رعشيال داج

 ةلقىف 8 لفقو مهيعفل ىلإ !عردشالو مهن احا عا مط سيالو مماعدبب ن ا هنوعدت

 "كباصأ امرشا اميهطشتتف هنرمشيل هيد ءاملا فرغي ن انا ١ نع مهتهل ل ماعد ىودح

 ال هعباصأ ارمشان ءاملا ىلع ضباقلانا ليقو هبرسش نم هتبلط غامب ملوأيش هنمءافك قاتإف
 رضتال اهنال مانصالا وعد ىذلا كلذك ”ىشدنم هيف ىلا غلمالو ”ىش هنم هديىف نوكي

 هشعب ديعب نم ءاملا ىرب ىذلا ناشطملا لحرلاب هب هيش لدقو ”ئئاهنم هديشالو عفنالو

 0 دهاحم لوق ىنءم اذه ادمأ هءتايالف هناساب هوعدبو ءاملا ىلا هقكي ريشي وهف

 اع رثباا رعقىلا غاب وهال رثبلا ىلا هديدع وهو رّثيلا ريفش ىلع سلالا ناشطءلاك

 ندذلا كلذك اذ غلو هالو هل ءًؤاعدو ءاملا ىلا فكلا هطس هعفنالف 40 ءاملاالو

 هعفشال ءاملاىف هيفك طسباذا ناشطءلاك سايعنبا لاقو كلذ مهعفنال مانصالا نوعدب

 ىلاعتهللادب ريض لثماذهو هيفك طساب مادامءاف ءاملا غابسالو ءاملانمامم فرغي ملام كلذ

 ه# نبرفاكلاءاعدامو قع هاوشاذه 00 هيلا مهعفتسال نيحما انصالا مماعدو ر ءافكلل

 ىف سابع نبالاق هيلا اوحا_تحا اذا مهنع لضي ىنعي # لالضولالا 7 فام[

 ٍِ تاوم-لا ىف نم دعس هللو# ل او زعدأوق 4ك 0. ىلاعت هللا 2 ةيبوحح

 0 وبجحسلا هنم اكان ا دحلا نالوق دوما ]ذه 9 ع

 0 اوص 1 ةلاندعا

 ل ناهحو 3 5 كا دف ىفلوقلا اذه ىلع م ضرالا ىلعةهبحلاعضووهو ةقيقحلا

 تاوملاىف نم د_يساهنرو هلوقق صوصخلا هنمدارملا ناالااماع ناكناو ظ_فللانا

 نم نينمؤملا نم ىنعي اهركواعوط نينمؤألا ىندي سنالا نم ضرالاىف نمو ةكئالملا ىنعي

 نيلخادلا نيقفانملا ىنعي اهركو ةدالاهلل نوصل#لا نونهؤملا ,هو اعوط هللدوعسم

 مهدودح ىلع نودربال مال, ىدهدم هرآا لع هلل مهدوخ# ناف مهنه اوسدلو نينمؤملاىف أ

 000 000 قو 0 مهدوج”ل اياقع 2 ص نوفاخيالواباوث

 00 دق 5 هل دعا ند مهضامو 3 هلل 5 3 ساو نان م

 ىنعملا نا هنع باوْلاو لاكشالا هحو اذهف ةّبلا هلل نودحم ذاف

 نع بوجولاب ربمف هللد-<-4 نأ ضرالاف نمو تاومسلا ف نم

 شناالاو نان

 ' فارتعالاوه دوجيسلا اذهنم دارملا نوكي نأ وهو رخآباوحو لوصحلاو عوقولا |

 ١ ءاملاو هاف غلبي نأ هنم باطيدي اادفك طسب ن نلعا املاةباهع اك ةياوعساالا ىنعي يك هغلاس وهامو
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 قحط اءاعدلا  قحلاةوعددلادح اءاسومودش هقادعاس مهوقك دق او ةوقلاف الع 0 أ

 تاحأ ءاعدنم ناف ةياحماةوعدلاهلوأ ءريعنود هنداعىلاىعدنو دس ناّى م ىذلاهناف

 امهنيب امل هع هاا ةوعدلا هفاذإ و لطاكلا نع دك دام نيهحو ىلا ىلع قطاوةدعبام هددؤيو ظ

 قكلاةوعد هنلا هاد لكو هتلاوه قالو قكا:وءدملاةوعد ليوأتلعوأةسباللا
 لا هاري مل ثيح نم امهك الهانادب راو سعاع هب آلا تناكنا نيتلخلاب دارألاو

 تناك ناو قا 0 دنأ ىلع ةلالدوأ 6 وةماعملاعت هللا ىلههلوسر ةوعدل ةباحا هللا نم 5

 مهد تعريب مداح و ار :ةلداغ لعةرفكل ادم ءودارحلاذةماع

 نيذلاو 2 مهيأر رداسفو مهل الض نقرأ مهملع اسوةياعملاعت هللا لص لوسرلا« اعددب احاب ١

 نوعدي نذل نوكرتلاورأ عجارلا فذت نوكرشملارهوعدا نذل ءانصالاو ىلا« 0.1

 تابلطل ا نم 'ىشب مهل نوم ال كف هيلع## هنود نه و ةلالدإلوعفملا فذف مانصالا

 29200 عاج ع |
 ه6 قااةوءددل #9 ىلاهتهلوق # مهنمالا دج دشأ هنأ ربخأ هللا ىف نولداحت ملأ سعربخ أمها

 بح اصلاقهتلاالا هلا الأ ةداهش سابعنء !لاقودم> وألا ةوءد ىلعلات قدصل |ةوعد هلل ىن»» 0

 قلل ةسبالم ةوعدلانا ىلع ةلالدلل قا ةلك كلوقىف هيلاةملكلا فاضتاكلطابلا |
 ىطءيو ةوعدلا بيج سيف ىعدي ىلاعت هّللازا ىندملاو لطابلا ره لزعع اهناو هىدضتخم |

 هيلا هحوب ناياقيق>ح ةاوكلا عل ةسالم ٌةوعد تناكف راةوصم ناك را هلّؤس ىعادلا ١

 ىناثاا هءاعددريف ىودحالو هيف عشنالام فال عفنلاو ىودخلان م هتوعد ىفامل ءاعدلا |

 نعو ريف عمت ىذل !قألا وعدملا ةوعد ىنعم ىلع هللاوه ىذلا ق ةطارلا فاضتنأ# ا

 نيفص ولان ذه لاصتا هحوام تلق ناف» قُل اةوعد هئاا ءاعدل أكو قطاوه هللا نسل

 ىلد هّللال وسر ةوعدب تناك ةقعاصلاب هتاصانالر هادي رأةصقىل عام تلق امهابقاع ا

 ةوعدلا تناكف امهيف بيحاف ليفط نب صاع هيحاص ىلعو هيلع اعدهناف و ةيلع هللا أ

 لعل لو مهنلدا ىلع رافكلل ديعوف هللافن وادا م د هوك ل ا قحةوعد

 ءاعدلاو صال الاب ءاعدلا هيب لا قىءم ق لبق 3و مهيلعاعد 4 نا ةباحاو سو هيلع للا

 ةها 1مموعدب نيذلاو ىنمي # هنودزم نوعدب نيذلاو 8 ىلاعتمتلالا نوكيال صال

 من وييحمال ىنعي © ”ىشب مهل نوييجحسلال 9 !منودبعي ىتلا مائصالا ىهو هللانودنم ١

 هأو غليل ءاملاىلا هيفك طشابكإالا #3 مةوعحن ناررض عفدوأ وأ عشاو# هنوديرب ئىشب ا .

 !ءاملاةباهعس كى ءاملا ىلا :

 امل )دعب نم(عاملا ىلا)هديداك الا( ةكامسايكالا), هوعدنا عفن( ”ىشب مهل ن نؤيد :

 0 ةساضددسا 1 تل 0 ا

 | هغابن نادنم بلطي هاذ غلبمل ءاملا ىلا له ديفك ط سب نم ةباهعساك ةيايكسا الا هي ديفكطسابكالا و

 ١ ضقوه ىذلا قا ىلا ةوعدلا فاضت نأ امهدحا ناهختو اهنا ةوءد فاشل

 ع

 مىاردصملا نم

 52ج ال

 امل ءاعدلا هيلا هدو هناباقيقح هنوكل قلة داق اكو هلؤسىءادلاى طعو ةوعدلا يرخسدف ىعرر هناوعس هللان ّ

 ديدش لصصتاوهؤاعدىدخالو «دعرلا ةروس4و عفت الام هت عا 7-1 نال عاد م هلوعد ف

 هليقاع قل اةوعدهل ولاحما

 نال رهاظ كب 3 ةصق ىلع

 هللا نه لاحم ةةعاصلاب د اصا

 رع مل ثديح نم هنركمو

 هبا ىصهللال وس راعد دو

 ةهدح اص ىلءوهيلعإسو هيلع

 اع امهفسخامهللا هلوش
 تناكف امهبق سيحاف تش

 ىل.ءعوّىح ةوعد ةوعدلا

 ىلع ةرفكللديعو لوالا
 ىلص هللالو_-ر مهأ دا

 هلاع لوا سوةيلعدللا

 هللا لوس رةوعدةباحاو مم
 نا مف مسو هيلع هللا ص

 (نوعدبنيذلاو) مملعاعد
 هم 0 ذلا ةهل لاو

 نودنم ء(هنودن هر ءافكلا

 ("ىشب مهل نويبع ؟الهتلا

 طايكالا) م6ابلط نم
 ءانتسالا(هاف غلب ءاملا ىلاديقك

 ةباوعسالان
 نوبيعسال اماع لدىلا

 ىلع لس هفو ره لءفلا نال

 نامزلا ىلع هتةمصب و ردصملا

 ناكملا ىلع ةرورضلابو

 اهم لكءانئتسا زا 2 لاخلاو

 ريدقتلا راصف لمعفلا نم

 ةباحمسإ نو_يرعساال

 طساب ةباحعساك ةبا اوهساالا

 ردشال و هءلاهتحاح وهشطعب الو هيفذ كطسب ا ناو ا دم باطي هيل ادم غكطسب نأ

 طسامس ق قلعتم غلبمل ىف مال || و مهعفن ىلعر ردشالو مب ؛احا عطتس الو ممماعدب سحنالداج هنو ها غلبب وهءاعد 7

 ا ه( هنود 5 ( لوو دكمعلا (نوعدسنب ذلاو ( صالاخ اللا ةلك ىه وهللا الاه |١النأ:داهش قايد ) قلاةوعد 4

 غلب د كا (هاف غلب



 َْىك (لاحملا ديد_ثوهو (

 رك املاةدشىهو ةلحامملا

 اذكل لحم هنمو ةدياكملاو

 ةليحل الامعتسال فاكتاذا

 نالش لحمو هيف دبحاو
 ىلا هءىسو هداكح اذا

 ديدشهنا ىنءملاو ناطلسلا

 هئادعال ديكلا و كل

 ثيح نم ةكلهلاب ما

 نوستحال

 ا / لالا دي دش وهو (

 باقعلادب دش

 هي عال قس 4 رع تلال د 100 سااط

 نا ئور هناذ لاعللوأ ةلجلا ىلع ةلا فطءااما واولاو لتقلاوهو لدجلا نمةموصخلا ىف 32# 0-7

 نيدصاف 1-وهلعىلاعتهللا لص هللا لوسر ىلعادفودييااخاةعسر , نددراول )ىفطا| نن صاع |

 لوسرلاهل ودق فيسلاب هن رسضيل هقل> ن «ى د رارادوةلداحلاب صاعد د اذ مالسلا هيلع هلتقل ١

 هتلقف ةقعاص ديراىلع هللالسراذ تشاع انهينفكإ مهللا لاقو عسوديلع ىلاعتدللا لص |

 ةيلواس تيبىقتودو ريعبل |ٌةدذكَةدغ لوش ناكوةيلواستدب ىف تاق دع اصاعىجرو

 | هداك اذانالش نالف لحم نم هنادعال ةدياكملاو ةلحامملا #لاغاديدشوهوو# تازنف

 | لبقو طسقلاىننع لحاهلصا لماوةل.4!لامعتسا فلكت اذا لح هنمو كالهللدض ىعو

 | ةناءدضديوساق ريغ لعل عاةلمخلاوأ لوما نم لمفمز قو ةوقلاىنمع لحلا نم لاعف

 نوكف راقفلا ىنمع نوكينا 'ينازوو لاتحا 0 ,ملعفم هنا ىلع مملاحإ ىرق |

 ا هذ نم مآ ت وقاي نم ل ردن هك ر مث سو هيلع هللا ىل اص ىنال | لاقنيح ةعسر ندر أن أش ىف د

 أ ناكلاقف ةي آلا قعاوصلا لسربوهلوق نعن ملا لئسؤدتقرحًافءامدلان م ةقعاصتلزنف |

 | هللا ىلاهن وعدي هءاحص نمار فن عسوديلع هللا لص ىنلا هبلاشعب برعلا تيغاوطنم لجر

 | بهذنم وه لهدللا وعدت ىذلا اذهدع برنع ىنوربخأ مه!لاقف هلوسرملاو 0
 ١ ولاقفإسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلا اوف رصن اذ همالك وقل طظمتساذ ساحتو أ ديدحوأ رشف

 | هيلااوءحرف هيلا اومجرا لاقف هتمدتلا ىلع ىتعأ ال م فك أ ذا راع ا وترا

 أ وفرصناف هفرعأالو هارأال بر ىلا ادب بجأ لاو لبا شىلوالاهتلاقم ىلعمهدزب 5:
 ايش ىلوالا هتلاقم ىلع اندازام هللا لوسراب اولاَمتو 2 هيلع هللا لص هلنالوسر ىلا

 أ| وهو هنوعزانبو هنوعش هدنع مهامنيبف هيلا اوعجرف هيلا اومجرالاقف ثبخأ لاقلب ١

 أ تقرب و تدعرف مهسؤر قوف تناكف ةباحم- تعفترأ ذا أش هتلاقم ىلع ,هديزبال |

 ا هللاىلص ىنلا اوربممل اوعحرف هدنع سولج مهورفاكلا تقرحاف ةقعاصب تمرو |

 | مهلا ولاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا باعصأ ن ره رف ملل يي ٍلسو هيلع

 0 ا ىنلاىلا ىجوأدق اولا كلذ ملع نب نم اول ا قرح |

 | واولا هذهىف اوفلتخاو هللاف نولداحن مهوءاشي نم ارب بيصيف قعاوصلا لسربو

 ا 8 كلذ و هللاىف هلادج لاحىف ءاشي نم اهب بيصيق ىنءملا نوكف لاخلاوا وليقف
 هنا ىنملا نوكف فانئتسالاواو اهنا لبقو ةقعاصلاب هللا كلهأ هللاىف لداح انديرأ

 || « لااديدش وهو ف هللاىف نولداجم مهو كلذ دعب لاق لئالدلاركذ مت امل ىلاعت |

 | نموه لك و اوعَش هندارأ اذا ذاحم هب لح مها وق نم ةبوقعلاب ذخالادددش 2 |

 || لامعتسا فاكت اذا لحمو كالهلل هضرعو ناطاسلا ىلا هب ىجس اذا هب لخت مهلوق |

 || مهكليي ء ىتح هئادعاب لاخلا ديدش ىلاعتو هد اوعس هنأ علا نوكف هيف دهمحاو ةلحلا

 ١ تفلخا مقدما ز ميما وةلبكاوهو لوح نم لحما ل_قوهدومتوتبالو هنوفرعيال قيرطب
 " ةداتقو دهاعلاقو ةمقنل ادم دش ءانعم نحل !لاقتف لاحم ادي دش هلوق ىنعم ىف نب رسفملا تارابع

 كلذولادجلادب دشمانعم لمقو ةبوةعلاديدش ل ذل ولوخلادب دش سا عنب ١لاق وةوقلاد 5 ا



 دعرلاةروس مل ران ةقءاصلا -« ءالال رقع ( ءاشنماهب بيصيق قعاوصلا ل سربو

 «ءاشي نمامبيصيف قعاوصلا لس رب وه دعرالريمملا ليقوهلالجاو ىلاعتهللا فو> نم

 لاق لاكمو ليربح و هتكئالمو هلوقك وهف ةكئالملا نم هريغ ىلع هلاغشرسشت ركذلاب
 وهامدعرلا نع 1 اولاقف حو ه.لعهللا ىلص هللال وسر ىلادوم تلك سابع نبا ا

 هللا ءامشيإ كرح أ هقوسس ران نم قيراخم كوم بايعسأاب لكاوت ةكئالملا نم كلم لاق

 اولاق ترمأ ثيح ىهتنلا ىتح باحسلاهرجز لاق عما ىذلا توصلا اذه اه اولق

 باوعسلاةكتالملا ا.رحزت ةلآانه هيدارأو اضهب مهضعب ناببصاا هل برضي و فاي

 لاق بامعسلا هب ةكئالملارحزنا روث نم توص وهو رخآ ثيدحوف هريسفت ءاحدقو

 هتفيخ نم ةكتالملاو هدمحب دعرلا ع ١نم ناحمس لاف را 0 نم سابعنا

 عمم اذا ريبزلا نب هللادبع ناكو هند ىلعف ةقعاص هءاصأ ناف ريدق 6 لكى لع وهو

 ناكو هتفيخ نم ةكئالمو هدمحم دل ءرلا عبس نم ناهس لاقو كَيدللا كرت علا

 نأوا لوش ىلاعت هللانا رابخالا ضعي ىفو ديدش ضرالا ل هال ديعولا نا لوقي
 توص مهعع“ أ ملو راملاب سعثلا م اع :ت ءاطأو لمللاب رطملا موميقسل ىوعاطأ ىدايع

 باح لاب لكوم كلم دععرلا - سابع نءانع لاهشلا رييو>- ىورو دعرلا

 كلم بسال مجساذاف هللا مب هءاودمابا ةرقنىف ءاملا روعناو سؤ ثيحىلا هفرسصإ

 سردقتلاو حيبسفلان ال لحوْنع هللا ميس دعرلا توصناف كلذ عمو بايعدلاب لكوملا

 نم عومسملا توصلا اذ دو>وو صئاقنلا م لح وع هللادي زن نعةرابع

 نم دارملاليقو هدمحم ميسالا ”ىشنمناو هاوقدنمو اهعبست ةقيقألا ىف كلذنكي ١

 نوشاخ مهو ةكّئالملا نم اناوعأ باوهتلاب لكوملاكلملاعم لجو نع هللالءعج باممتلا

 لسربو 9 ىلوأ مولا ىلع هلجو ةكمالملا عيج مب دارملا ليقو نوءئاط نوعضاخ أ

 ىهىلقو هبيصتنم قرتعف قربلانم لزانلا باذءا!ىهو ةقعاصمج * قءاوصلا

 ” شاينا ىف هذ توخوا تاكو راندف نوكي مثوجلا نم لزانلا ديدشلا توصلا |

 هي ءاشي نم #9 قءاوصلاب ىنمي 46 اهب بيصيف 8 اهنمأشنت ةثالثلا ءايشالا هذهودحاو ١
 مسالا و املا بيصت ةقعاصلا رقابلا د لاق ةعسرنب ديرأ باصأ اما كلمفىنعيا

 لذ ىلا لق ةو هللاىف نومكا ىنعي # هلاف نولدا مهو # ركاذلا بيصتالو

 ا ددشتلالادخلاو ,هتازاخو سانا اةداعاو ةيهولالاب درغتلاو ةردقلاو علا لاكنم هردقصيب 1

 | بوت لصالاىف وهو قار مج ةيراخا هيف ةدايز مه ىذمرتلا يا تقدَص

 / كللا توصل مسادعرلا ناليقو رطملالزني اهدنعف جييسفلاب هتوص عفرالا ءاملاىف

 ا ناو صئاقتلا مح لاش رداق قااخ دو>وم دو>و ىلعل- آد هتودحو دعرلا ٠

1 
 | هتفح نم ةكئالملاو هلوقوهم ١ ع فض ادد اذهلف هللا عت ةيعل نم نأ دعرلا

 | ناوعأذكت الملاهةبمدارر لو مهو لح و نعدللا ةفح ع نءةكئالملا عسيو قع ١

 ا تارك 5 1ك 20 ل دك 52 تادح نم هلسأو ةيلا كم ةعزانملا ل س ىلع ةضوافملا .

 هملعرك ذاملءامعلا نمطقست .4

 ءاوتساو ىثلكف ذفانلا )

 امو هدنع ىنأساو رهاظلا |

 ماكل لرد 2
 مدو ) لاق هتيادحوو

 نيذلا ىني(هللا ىف نول داحي
 هللا لصهللالوسر ١ ا |

 هللاف نواداح اسوهيلع |

 هلو-رىلع نورك ثيح
 ىلع ةردقلان م ه.دقصيأم

 قئالا ةداعاو ثعبلا ١

 ماظعلا ىحنم مهلوق ا

 نودريو مبهر ىو

 رشا ذاحتاب ةسادحولا

 ماسحالا ضعب هنولعجتو

 هللاتانب ةكئالملا مهاوش
 بيصنقىأ لاعلل واولاو

 مهلادج لاح ىفءاشي نمابب

 كالا ةيرإ نايات

 هيلع هللا ىلص هللأ لوسرل

 معدد دقو نيد تو

 نيدصاُو ليفطلانب سحأع

 ةدغب اىماع هللاىرفهلتأ

 تدبىفتودو ريعبلاٌةدْغك

 دن رأ ىلع الظرأَف ةيل واس

 انرنعى ريخأ هتلتقفةقءاص
 ِء ع

 ديدح نم ماوه ساحن نما

 قعلي (قعاوصا!لسر.و)

 (ءاشي ناجم بيصينق)راثلا

 ىنعي ءاشي نم رانلاب كلبف

 هللا دكلهأ سبق نب دز

 4ع اص كرها راثلاب

 سوف هلع هللا ىلص دلوع حم هللا نيد ىف 70 اي (ن ولدا مهو) هنرصاخمف 3 4. ءطب ليفطلا نب سماع



 لاخلاىل 1ع امصتنا ) مط وانوح قرباا مكيرب : ىذلاوه ) 0 عفدب و مه سحأ ىلإ نم هللانودنم(بلا اونمه وددند مهلامو)

 ءوقو نم فان 00 نييطاخملا نموا عمطاذو فوخاذ لعوأ 2 ف فوخ هسفن ىف هناك قربلا نم

 رولا باح لاكىتفءبيطلااونأ -4 د 1 لاقل ىف( سمع كلاتل اع ريف م عبط ا قءاوصلا

 1 ى - كي ىف

 5 ل احلا

 هللادا رصف الخ نا ىلع ليا ديف وءوسلا ممتع مف ديف, هما ىلي نم لاو همهااموإل |

 امماصتناو ثسألا ىف 4 اعنطوو هاذا نم * انو قربلاركيرب ىذلاوه #8 لاحم ىلاعت

 لاطلاوأ عامطالاوةفاخالاب نليوأتاوأ عمطو فو ةدا راما فاش ملاوي دقني ةلعاا ىلع
 ليقوةغاابلل لعافلاوأ لوفملا 0 ردصملا قال اطاوأ اوذ راما ىلع نيرطاختاوأ قرا نم

0 
 هدف هل نم رطملا فاحنوا

 تن هلندو نفادملا ورك

 ءاوهلاىف بهدنملا ميغلا## باه ا ىثنيو #9 هعفن نمهيفعمطيوءرضي نم رطملا فاي | . عفت الامد البلا نموفكي
 سول اسف ل سلاح مانا ناوعسلا هبامصو اعاةلمش مه وسو هي لاقثلا أ دم لهاك رطملاب هلهأ

 ا 7 هتلدخلا وهللا ناس نووهصيف - هن نيستلم 3 هدم 0 هوعهأس حلو هي دعرلا

 أ اة ر لو زنوهلضف لعلال دلاب ادتلم هنردق لاكو ىلأعت ار ىلع هام دعا

 هو عفن هل نم هبف عملو

8 
 ماوه (بامعسلا ىشاو)

 ةياحمم ةدحاولاو سفح

 عج وهذ ءاملاب ( لاقثلا )

 ةلمقن ةيات لوقا ةليقنا

 !آ دعرلا نع رصف كح ىلاعت هللا ىلص هللال خدر ل [يهنع ىلاعت هللا ىذر سايبعنا قحَو

 ١ «هتفبخ نمةكئالملاو 8 باحمدلا ا. قوس ران نم قب راخدعم باساب لكم كلم لاَعف
 4 73 8 1 ء 1 1

 هك لاو نم هنود نه مهلامو# هر ردو 0 مآ هللا ل زن !ام هرب اددا ردشأال ىنءي

 | دعرلا عسنو) لاقت باحه#و

 نيحارلا دايعلا نم دعرلا

 . هلوق # منع باذعلا عنعو مهرصنو مه ىعأ ليلاوند 0 مهل سياو ىنءإ
 000 1 لل ع هنا وخل كايظو انو قولا كير ىذلاوه ف لجو نع

 ةحونم :ل| هب نام 5 ردق ميظعن « م هب كا ءدهقار 51 ذآو_-موق هللادار ' 1 ا

 ١ ىربلاو قربلا مكيرب ىذلا هللاوه ىفعإ ىذلاوه ىل اعتلاقت 4 حو ئه باذعلا كيبتم ناوي نوم < ىأرطملل

 . هءو>واعمطو نوح هنوكح ىقودهباحساا لالخ نم رهظي ناكمإ وهو فورد

 ةاىاثلا 8 رطملا]و زاىف عمطيو قءاودلان . فاح ىق 8 هربلا 2 اك دنع نأ لوالا

 | .بيزلاو ركلا هردس ىنعي هلمر ,حىف ماو رئاسملاب نذ ,طملاب ررمضت نه قربلان مه فاخن

 نأ كلاثلاءموحنو عاذأ راك عفن راملا لوزن ىف هلنم هيف عمطيو كلذ وحنو محقلاو

 ' هنامزو هناكمىف ناك اذا هيلا عمو 2 :و هناكم_ريغىف ناك اذا هنم فات رطملا
 ٍإ ىذلاتوصلاو ناع

 باع ' ىشنبو ع 0 راع , ١ اذا و ثتطد ْث رع اذا دالبلا ن ناق ا 8

 حج باوعملاو تدنف اهادبأ ىأ 3 ةيامعسلا هلا ًاشنأ لاق رطملاب د
 | مقل باححسلا لشو هنع هللا ىغر بلاط ىلا 07 ىلع هلاك ءاكل لا باحمتلاو ةياحمم |

 بعسل لصأو ءاملان ىلا اودو مايجب ناس لق ادهلو ءام هيف نكي ملوأ ءام هنف

 سول هريسيف ءدارجنالوأ ءاملا هرلوأ 0 ربل اما اباعس باحسلا ىمسو ربلا
 0 قوس ىذلاكلمال مسا دعرلا نا ىلع ٍنيرسفملا رز ك1 «ءدودك ةدعرلا

 , هلوق 0 هيلع تفظعاف لوقلا د ىلع 0 و ا 1-4 عوعسملاتوصلاو

 1 0 نأ تمحو هيلع فوطعملل اريام فوطومان انتا 3 هتفمح نمةكت الملاو وو

 ”هدرفا اعاو ةكحئالملانم كمل امسا دعرلا نوكي نأ دعبال هنأ هنع بحأو هريغ

 ىناانعو هلل داو هللا

 لاقدنا سو هيلعهللا ىلص

 باممدلاب 7-0 كلمدعرلا

 قوسي ران نم ققيراحم همم

 بلا[ اهب

 2 5 00-0 3 اهسشلامرحز 28

 ثدح ىلا 00

 0 نم ةكئالمللاو )

 هتنيه ند ةكءالملا معسو

 هلالحاو
5 

 هللادارأ نم ( مهلامو )

 ( هنود نم ) مهكاله
 نس م (لاو نم )هللان ود نم

 ( ركذلاب ) نارطملاب رفاسملل ( اذوخ) رطملا(قربلا مكيرب ىذلاوه ) هيلا نؤجلبأصلم نملاقبو هللاباذعنم عنام
 1 ودو 6 دمحن دعرلا ع .او ) رطملاب( اتا عراعلا 5 عفريو قاخن(؛ ىشثأو)هنرح سينام .ةلل(اعمطو) هباس لاتينا

 هللانمنوةتاخ مهو ( هتفيخ نم)ةكت الملا مستو (ةكتالملا دعت توتعلاقو
1 



 0 ل عارلا ةراوس ) هل

 أ ىعع نم ملل ةوهد ىرق رقدقو# لس 0 5 0 نمدتو ظفر

/ 

 ظ

 ا
 ا

 ا

 أ

 ا

 ا لود : رود الخلاو كرا تاقعملا ليقو تا 2 ةينان هقص هللا سما 0 0 5و ءايلا |

00 200200-72 [122122200006 

 ةمعنلاو ةيفاعلا نم# موقام ريغيال هللا نا# ىللاعت هللا ءاضق نم دمه وت ىف هنوظفح ناطلذا

 ' موش هللادارا اذاو 98 ةمحمبتلا لاوحايةليخلا لاوحالا نم 4 مهقنلام اورشي تسال
 تاو هيلف لاق ذ 1 كا هلدرز ,الؤ هك هاد مالف أو محلا

 ضانلالجلا 07 : | فرسشتساف دوه ملا ل2 دق هءاعص أ نم رفن ىفد هه لايف كل

 هللادرينافدعدلاقف كوت لقادق ليفطلا نب صاءاذه هللا لوسرايلجر لاقفروعأن اك

 كللاق تلس أن اىلامدايلاقو !سوديلعهتلا لص هلا لوسر ل لبقافمدجماريخهب ٠
 هللاىلا كلذاكا ىلكلذسدل لاق كدعب ىلسعالا له لاو نيإسملا ىلعامك دلع ونيإسمللام

 كلل ءحالاق ىلل هتاف لاقال لاق ردملا ىلع تن اورولا ىلع ىناهجتف لاقءاشي ثيح هل همي ىلاعت |

 هللا كصدهّنلا لوسر هعم ماقف كدلك أ ىو مويلا ىلكلذ نسل وأ لاق اهملعو زل 1ناةنعأ : ْ

 | هنرضاف هفلخ نمردف دلك أ شب ال: اةقفر نيني را ىلا ئصو أنك سان ناكو مسرد ْ ١
 ( موشام ريغيال هللا: ) |

 ىتح) ةمعئلاوةيفاءلا نم
 لاحلا نم( مهسفناباماوريغي
 اذا ىصامملا : رك هلا

 اياذع( ًاؤسموش هتلادارأ
 *ىثهعفد.الف (هلدمالف)

 0 قال انا)زر رب داقملا

 م نمأنم

 كلا كرس ( مهفنأبام

 (أوموس هتلادارأ اذاو)
 (هلد ماله )اك الهواباذع

 ية هللا انضقل

 فاخ نم دير ارادو همحارب 2 هللا ىلص هللالوسر مصاخم صاع لعق فيسلاب ١

 ديك هللادسيح مث كقمس ع نما ربش طرت>افهد رضا راسو ةلعسبلا لص تلاووسر

 عنصامو كدر اىأرف 0 هيلع ها لع هللال وسر تفتلاؤ هيلا ىب وب سماع لع وهلسىلع | 1

 هتق رحاذ ظئاتوحص موي 5 رأيلع هللا لسراف تشاع اههنفك مهللا لاف هقيسلب 1
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 ١ هفلخ نمو هدد نيب نم 8 ىلاعت هلوةوهو نيكسملا دبعلاامأ كيلع هتقفشلاكو هتردقو

1 

 ا كالمأ ةسج عال وهذ

ْ 
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 مكسءاوس) ىكم نيلاا ىف | هاوقك نينثالا ىنمميف نك
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 بايلآلا 1 ةراع مهصصق ىف ناكدتل اهرخآ ىف لاكو صقل نسحأ كداء صقن 1

 هوو فقوالا اك ل اة دح ناك امل اهريتعان ١ ةريع اهفناو صصقلا نعحان ا م ناىلعلدف ا

5 
 آي ةمان مذا اسلاةمأ ءاعم سوي م هللادد :عنم هنءاح ىذلانال قات دو ىرش ا لو نأ رقلا اذه ناكاامب د ه6 ىرتش أ

 رعأملا و مظع ءاانآ رقلا ف ىه ا طلا ااكملو تت - ل | رش ملهنال هقلتذو أ هءرتش نأ هنم عال و ءاع هللا ىلصدةوهو 5

1 0 

 قو ل نوءبر 1 تدلك

 قيد درو 2 رافع سدا هناوهقدض نع كلذ لدف زد عطا نإ رقتلا| ذهب ءاحهنا مثءامل اعلا 1

 نمةلزعملا ةيهلالا كلا |نم هب هندن نيد ىذلا قيدصت ناك ن كل لو تعي هد كيت نيىذلا

 هيي ىاشتيا ن نومبرأوسخأ قفاوملا هحولا لع تدرو دماء له نأىلا ةراشادبفو لسسالاو ءا 1 0

 ) ىرتش اندح ناكام ) ْ لوما 0 2 ااذهىف نا نأ ىنعإ "قد لك ليضفنو 3 فسوب ٌةصق 0 5 روتلاىف مل ا

 ١ تا او د ودملا 0 ذاك 00 0 ا د# اب كيلع ْ

 نلو رول تدع 0
 سيل ن 1 رقلا ىلع

 ( هدب نيب ىذلاقيدصت |
 ليك و ءااوتلا قفاوم 0

 ربحو عئارشلا ضءعبو رمح

 نم 1 ةجرو ) ةلالم ضل ع 37 3 د مارك

 ايفركد لاروع ن مو 5 1 077 هنأت 5 را اقل 0 مل ةااو ماللأ كك لع دمعت 5 و

 هداع نم ون | 0 نيدلا لوشو هدأ ف وذ وأ اهر ادع راق اوءنصاع مدصتاو رف ةيدلالاز ا وهلوقنيتنآ ريغةيكم ى هودذع رلا
100 

 -ه فر 0 ا وه قو هفالا 1 د اعاع 0 ب ابا نا دمامهاذ باتكلا



 ءايبنالل (انرصن مهءاج )
 نم .ةأسف يس نينمؤللو

 ( ىجحث ) باستحا ريغ
 مجاديدشتوةدحاو نونب

 ىلع مصاعو ىتاشعايلا ماو

 لوعفملل ىنملا ىضاملا ظفل

 نف لعافلا ماقم مئاقلاو

 (ءاشن نم ) ىهتنف نوقابلا
 ال و هن نمأ نمو 0

 نحر ان ادع (اذ 0

 نا رفاكلا( نب ريم رهملا موقلا

 ىأ( مهصصق ىف ناكدقل )

 ماو ءايبنالا صصق ىف

 وتاوسوبةصت را

 ( بابل لوألا ةديغ)
 بلا ةياقنه لقت ثمحن
 ريصخلا نمو بلا ةبايعىلا

 ةّيقاع تراصف ريرسلاىلا

 ةمارك و ةمدلنس ريسصلا

 ةمادي وةماخور 1 اةراسو

 انباع ىنعي(ان رست مهءاح ١

 هعاب 8 ا أول
 (اءاشلا رم نكح ),يموق كالجم

 نمو لسرلا عير لسرلاب نما
 اشادع م ا و)

 ) نيمرحلا مولا 0 /

 ( صصق ىف ناكدقل ) نيكر مشملا

 ف_سوبريخ ىف مهرب ىف
 0000 تا

 اق ال )هيأ (ةريع)هنو>او

 نم لوم ىوذل(باللآلا

 سانلا

 ” هللاد ع يا ورىوهكلذدنع ٌ

 ست ع5 مس « رثعشلاثلاءزجلا )»

 موقلانا لسرلا نظو ا دمنا نييفوكلا ريغأرقوهلدثقلا
 اويدكدق مهنااو ط1 لعافلا ءاننو فيقحما ا | بدك

 م ءاشن ن * ىجتانرصن مهءاح 9 ارث اهلاورب ملو مهنعى جار . امل ممر

 : بال هت ءاثكنأنو وله ًاتسي نسذلا مهنا ىل 1ع ةلالدال مهذدغل ملعون نينم و لاو ىنلا

ْ 

1 
' 

 لمس ىلع لاهمالاو

 ى رقو#م هو دءوا اعف مودك

 "م
 رثو*+ « لوعفملل ىنملا ىضاملا ظفل ىلع بوقعيو مصاعو سماع | أرق هو ء رهربغ هنو

 ناكدقل 9 نيكشملا ناس هيفورهب لزئاذا © نيمر لا موقلان ع انسأب در الو لف ىعت

 ىلو الةربع ديوحاو يدوب ةضققوأ مهمناو ءايجالا صصق ىف © مهصصقىف

 سهلا ذل نكاد كا مئاوشن نم ةأربملالوقملا ىوذل 6 بابلالا

 3 نظلا الادخال سد رصنلا م هان رصنتاا اًوطيتساو ءاللاو ةيحلإ ةدشل

 ٌناب_سح نظ لسرلاب اونظو عامي نمآ نم ةهح نم :نونظم نيدكتاو .ناسكلا

 . اال 0 روسو 9 هئاطبالرصتلاو رفظلادعوىف مهب ذك دق معدن

 ىل هنال نينمؤملا مهعابتأن ,م لص مل بيذكتللا اذهنا لرقوالسر 7 0

 نظلالوقلا اذهىلعو رصنلا ءطبل كلذمهب تنظ لسرلا كلور عون ناكل لصح

 ا ف ةيانكلاف اعبج نيلوقلا ىلعو رافكلا ةهجنم وه نقيملا بيذكتاو نيقيلا ىنمع

| 
0 

١ 
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 ًانسا اذا حت ىلاعت هلوقنع ةشئاعلأس هتاريبزلانن ةورعنع 6« خ) ل رالاونظو
 اونقتسادقل هللاو تلتف مهموق مشل تاق اويذكو أ اويذكذق مهنأ اونظو لفرلا ١

 ” اهلما تلقف كلذ اونةدسادقل لخأ ةو عاب تلاَقف ٠ نلاب ودامو مهوب ذا 5 مهموقنا

 اهنا مهتلاق 4 5 ”ةلاذهاو تاقاهبرب كلذ نظت لسرلا ن ٠:51 هلاذاعن تااقف | راد

 ا رعبا 0 تاكو 1 ع لاطف مهوق ددصو مه«!ر 09 2 نيذلالسرلا

 ١ هتلارصن مهءاح مهوب ذك م هعابتأن را اونظو مهموقنم مهبذك نمم لسرلا س انشا اذا

 | سأستسا اذا تح سابعنءلاقلاق ةكلم ىبأن هللادسعنب

 | ١ نيذلاولوسرلا لوش ىت>الثو كلانهاهل بهذلاةةففخ اوبذكدقمهنا اونظو لسرلا

 كلذت رك ذو ريبزلا نب ةولع تقلفلاق و هللارصن ناالأمتلا رعت تبع ةعم روك

 نأ لبق نااكهنااعالاطق ”ىثنم هلوسر هتلادعوام هللاو هللاذاعم ةشئاع تلاق لاقفدل
 1 2 1 5-5 4 .٠ - 0 | 7 .٠ .٠

 ٠ مهوب ذكي نم معوق مهعم نوكيا اوءاخ ىدح لسرلا ءالبلا كي نكلو توم

 ألا ءاحىنعي ه6 انرصن مهءاح  ىلاعتهلوقو 6# ةلقثم اوبذكدق مهنا اونظو اهو رش تناكف

 ٌ نب رئاكلاب باذعلا لوزن دنع ىعلا ا بعلم 4 ءاشت 0 ىف #3 نيدنلا هللا رصن

 |[ دب, © نيم رحم لا موقتلا نح #9 انادعئس ف انسأ د ربالو:#9 نب رمل 8240 رم

 © ةريعو هنو>او ف وب ربخ ىف قع 6 000 نا امد 0 0 اتلوت ع 0 غال

  دهاشع ا ا 0 0 لصوت تب ىلا ةلاط يس لا

 ا 0 ا ىلعر ردقىذلان را ةصقلاءذهب رابعالاهجوو ر كفتلاو 1 تلا هنمدارل او

 ال ©( نس ١)



 4 فرسوب ةروس م هه 2 1 0

 ىأ ل سر ىال ىبامأاو مهيلا نشرت لوالا ليقو هيعولاو ةوعدلاب مهوندك دق لسرلا |

 0 ورامو مملعسمالا طا> و رصنا نم مهادعو امثاوفنخاو ا ودكدقلسرلان ا اونْظَوا دا

 ف دقف محن رار صنت | نم هللا ء ره لع واماوفلخا مهنااو :ظ لذرلاو ام ءهللا ىَض رابعا

 ىخارتلاىف ةغاابملا ه.دارملا ناو اذه ةسوسولا قيرط ىلع باقلاف سام ن قلاب ١

 مهوب ذك دو لسرلانامهيلا لس سراانظو ريد :ااو مهيلا ل ]سر لل ةءار لا ءذه ىلع اونطو

 ملم ١. سابع نءالوق ىءءاذهو مئادعأ 0 مهايا هللارصت ن 0 هءهوربش أ اهف 1

 0 :ع الو مهايادنلا لاهمأ نم اودهاشا ا كلذ اونظاع او باذعلا ملزت قدح مهب نونمؤي 1

 ' لعل سلسرلا رك ذنال ر 5 ذمه مدقت ملناو معلا لسرملاىلع اونظوىف ريمشلا لجل

 صضرالا ىف ذ اوريسيإلأ هلوقىف ئرج م هه 511 َن |١ تلق كيش 0 مهلا 0 رملار كذا

 6 هوتلا ىعه ىلع انه٠ نآلاو لحرلا 6-1 مهابقن م نيذلا ةيقاع ناكنك اورظ

 مه* وفن مه لسرلا نسا اذاىتح لاقدنا ل عنا نع ىو رام ىندم اذهو نانسللالا ا

0 

 ليقو مهذكنم كالهاو مه رصننم اودعواهف اوبذكدق لسرلانا مههوقنظو ةباجالا ا

 مدح ىتح مهسفنأ م 0 ا رد ا 00 لاق وهن امن ا

 بيذكتلاةدمنا ىنعملاو بذاك ءاحرو قداصءاحر مه وقك مه ٌءاحر 7 ورمصتيال مهنا |

 ىتح تداعو مهيلع ت تاواطت دق هليمأتو 0 هللا" رصنلا راظالاو ةوادعلاو |

 ريغ نه ةأحف انارصن م خدت سا يلوصنألب اومهوو لالا اورعشتسا# ْ

 نم هن هللا ,هدعوام اوفلخ دل اويلعو اوفعض نيحاونظو سابع نانعو باستحا ا

 هللارضت ىتمهعماوثمآ نيذلاولوشرلا لوش ىتح اولزازؤدلوةالتوارتشب اوتاكر لات
 سج#«:ولابلاب رطتءامنظلاب دارأدقف سابعا نعاذه عَ ناذتفاشكلا تحس ٍ

 ؟.ظلا امو ةيرشلاةمييطلا هيلعامىلع سفئلا ثيدحو ةسوسولا هبشنه تباقلاىف |

 هللا لسر لاباف نيإسملا نم لح ر ىلع 20 را لك درك 2 ”وهىذلا'

 قا امال نبا نع ىدحا ولا <> وداعملا ماخ ن ع لامتم ناو ميرب سانا اف سعأ مهنيذلا /
١ 

| 

 ا
١ 
 لوا 02 ل د دح نيت يد ند هيلع لوعم ريغا ذهل لاقدنا |

 هم زوحالاماونظرفكلا لهأنأىلع لادانرصن مهءاح هلوقنا ىرخالاوهيلع هدأ |[

 يظعأ أطخ مهنم كلذ ناك لسرلل نظلا ناك واو لسرلل هللارصنوهللالسراوفعضتساو ١

 كلذىلا اندح و ااذا ا هلع رجا و ع علناو ءاسالا َة هثربتو اهنا مظ نوه :الو أ[ ْ

 اون نك مهنا او | :ظو صاعن او ورع وأو ريثك ناووعفان م هونوقانلا 0 رونو ةادس |

 اونظ 2و مههوق ناعا نم لل رلا 0 ذا ىت> مانءم ناوهو . رهاظدهوودادسا ل

 عع ْن «.ظلاذ مهناعأ هدلعل جرب اك مهوب دكدق مثالان ١ لسرلاى عب اونقأو ىلإ ا

 مهم وق نع مسلك ن 6س رلا س ايس ذأ يح هان - مهضع لاقيت :5لو 5 ىعمدهو نبقيلا | ْ

0 

 َى

 م د ادد راو مجرد ممن ١ دو نم رمنأ وو مواد نا ا

1 

 ا

 ا اونمؤي نأ اودعوىأ ناعالا مهأيا مهنوقدعو ف اويذك دق مهنا كورلا نةمو هانعم |

 يجن جيجمم نجدجتما نم

ٍ 

 ميكن لان ميل اقم ردقاو ا لرل ارا ةحل قو

 مهوبذك مي هك ,

 نظوىأىفوك ف يفضصلابو
 دك لسرلا نأ ملا لعرألا
 رطرو اولا ىأ ايدك ١

 نماوب ذك مهنا مهلا لسرملا

 مو ميلع نورت مهما ىف

 بق مهودالا

 تئرقنا هللانم هب اًواح

 ىندي اونظو لاش وةددشم

 دق ل سرلا ىندي مسا موقلا

 |سرلادعو فلا ايدك

 6الى
 00 ثتدرو نا

2 



 نه مهلا) صفح 4
 | 0-0 ( ىرقلا لهأ

 ولا 3 رحأ او

 0 ربمسإ 9 9 انياولهجلا

 اكو رظنمف ضرالاىف

 مهلبق نم نيذلا ةيقاع ناك

 أ رادلوىأ (ةرخ آلارادلو
 ا ريخ) ةر ةرخ الإ[ ةعاطنلا

 ا[ رالرسلا (اوقنا نيذلل

 ءالابو (نولقت الفأ) هب

 لعوةزجوو رع

 ل لا سايتسال ايس

 2 م ولان اع ا نما 0

 أو ) ١ سذكدق

1 
1 

 معأ

 لي ريح مهمأ | ىلس رث( مهلا حوت

 لهانم ) كيلال 0

 ىرقلاىلابوف:(ىرقلا

 لهأ (اوريسي فأ) كلثم
 (اورظنيف ضرألا ىف )ةكم

 (ةبقاءناك فيك )اوركفتيف

 ندا سارح[ اصل
 داقكلا نم( ميلكوت

 ةنجلا ( ةرخ آلارادلو )
 رفكلا (اوةنانيذللريخ)
 تو كرشلاو

 7 د مالسلا

 نهذ مك هاا

 اهدنا نأ لاق وامتدلا نم

 لاشو قجةر ,َح الاوىئفت

 باصااع نوفدصت ذافأ

 0 ثدح نيلوالا

 سأتسا اذا ىح) لضرلا

 لاس رلا سبا ال(لكألا

 ولع( اونظو )موقااةباحا نم
 2 ل مس صصص جد م مص سس سئ م م 2 م

 1 ةقودحع ةياغ 3 لسرلا ىلا اذاىد 8 نولقعت الذأ مهل ل | ىأل يبس ع لقا

 ريغ نم هيو نب. داعم نيهفرتم نمكلا 5 مهك امهنال مهناعا ن دوا امد م رصنتلا ا

 ٠ / اك اله اولد ثح ةكما لهال باؤجح اذه * مهياا حوت ف ةكالماون وكي مدا

 العا نمالن ,دملاو را صهألا لها نم مهنا ىنعي هك ىر هلا لهأ نم ف كل اك .هلاح كلثم شب |

 ١ ةيقاعزاك فيكاور رظاف 2 نيذكلا نيكّرشملا دل وه ىنعل صر ,الاق 0 اوريسي نأ |

 1 ىلا مرضت |

 1 3 0 طءاسنلا ءابنتسا ىفن

 را رقلا 52 ىحؤ زرع هقفاوو ن

 ْ ار لاخلا 0 ةرخآآلار اي 00 | انندلاب
 ' نولمعتسي ««نولقعي الفأ 8 ىصاعملاو كرشلا اونا. ذللريخ © ةرخآلا ءامحلاوأ

 ا »ىلع الج ءاتلاي بوقعيو مو سحاع نباو عفان أرقو ريخاهنا ا مهلوةع

 نم لسرلا نس مح اولهما ملم 5 نمناف مههأيا ىداع مهرر عال 6 مالكلا هب هيلع لد

 0 نو رص مهناب مهتادح نيد ها كا ه ايذكدق مهنا اونظو وي عذاو

 انا مهيلا لسرملا نظوىأ ميلا لسرأل ريمتلالمقو ناعالا دعوب موقلا مهب كم

 تالق نماو هاك ئذلالسر لاراسو دياب كايا انلاسرانم اويحمت فنك ىنعملاو اكلم هللا |

 ْ 0 نسحلالا ىداوبلا له نمالقع لك ًاوعأو لضفراصمالا له نالىداوبلا
 )١ ئافح و مهظلغا ةيدابلا نم ايبن هللا ثعبس مل امنا لمقو ءاسنلانمالو نيلانمالوودب نم

 | لحامو رم ءالؤه ربتعياف انلسر اوبدكامل كالهلا مهبقاو تناكىدي 6# مهلبق نه نذاا

 | انتعاط ل هأو اسال واباذه انلعف ىنعي 4 اوقلا نذللري + ةرخاآآلا رادلو ع ناظم

 مئثالاب بادعلا ء مهان اذا

 1 0 ةرخ آلاىه تناكناو ةرخآلا ىلا ا اعاو امندلا نم ريخاهنال

 لوزن كل
 1 د ىع مهاريخ ةر> ا رادلا قامو دكا

 1 التو 1 0 ص 000 | اذاّتح عرس

 لكسرلا ع اك اذا ىح ىعملاو اهدعب اب ءادسإلا فو رن فرح 0

 ا ا الاحرالا

 | كامن ىو 0 هر فلا ها اوبذكدق هنأ او ا م ناعان

 ا ”اعنأ 18 502 0 كالها ور ا ا 0

 ا 0 2. 27 :امملا لهأ لاقو دهاخغو ريبح
 52م كيهسو وءيسم نب او 3

 لاق لاق هلوسرو هللا| 0 نداادو ىلاعتدلوةهنمو كقدصُأ ل ىأ

 ا



 [ة ًاونمأفأ ) هللالا قااخالهناوهو ةنسلا لهأ هلوقامضحلا ديحوتلاو دبعللقيلختلا ةردق تاس,
 لق ١ ءامناب ( نورعشيال م مو : اخ ىأ لاح ( هننب) اقل 0 ا و

 لييسااو ىلدس ديحوتلاو 41 كس قل رود ناع الاىلا 7-5 2 م ةوعدلاوى را 02 0

 0 | د رطلا 1

 ناثنؤيونارك دب قيرطلاو ا اونمأتأ 5 باتكلا لهاف لقو ا 0 كم 0-8 ةيآلا ليقو كلذ

 ٍْ هتعب ةعاشلا مهيتأتو ُط مهامثتو مهاشغت هبوقع هي 4 6 هلل باذعنم ةيشاغ مهينأت 7

8 

2 

 هلوش هل دس رسف )6

 (ةريصب ىلع هللا ىلا رحل | هذه لت نيدعتسم ريغ اهنايتاب * نورعشيال ,هو © ةمالع ةقباس ريغنم ةْ
 2 0 | اوعدا# هلوقب ليسلارسف كلذلو داعلل دادعالاو ديحوتلاىلا ةوعدلا ىنمي # ليبم

 (11) ءايمع ريغ ةححشاو ١ يانا ظءانع ريغ ةعشاو ةحو ناب # ةريصب ىلع  ءاءلانه:لاح وه لقو# هلال ١
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 ةباحالات قو هلا ري ةع ا ةلدل ىلاوأ للا هل روسلاىل اهرح | م ار و“ مَ اوه
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 ْ طرش مولظملا وقع 8 مهنعافع هانم مالك اهم لع فس وب ام مها لع |رمهسلا ل
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 3 ا ّق كنوعد باحادق هللا نأ لاقف مالاسلا كد هءاع لي ريح لَو , قدح نيءثاخ ةاذ اا_ههفلخ |

 ىلاوا

 اوداقو ندوب هنلح فسوب ماقو وعدا عام ةلقلا لءةت_سأ دن اىورام هدب 5 و ةرُمء ع :
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 ردصام ناو مهن و نزع ليلدف ع< ناوهو ةو.الاىل اتَع ثادعب مىةيناوه دمعو كدلو
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 كا

 0 وس لاث)اناياط

 روؤفلاوه هنأ ىلر مل

 راغغتسالا 2 ) محر رلا

 ةلىلاو 1 روسلا تول

 از الاوماو لخحاور ,ةياادحو ةهناىور 03 0 وح ع ١ وأ امن 00 مهةاينتسا ل مق 0

 همناولخد نيذلاهدالوا ناكورصم لها كلا او .تفد 0 0 2 ا هعد نع هيلا زيي

 هاعدلا 0 نيرع 00 اق < ,رمكلرن رفعت 000 0 قعبإ

 ىقمهااح فقيردشلوادعطا

 نا اوأ ةيودا + قده

 مهنع اع له اهياس وبا ناك

 0 1 لع : اا
 00 0 لا تنل ![فيرشا اهنال 0 ىلا مهل رافغتسالارخأ || هيباىلاهجو تن سوينا مت

 - 3 ع نشا ا 5 | ١ لا عا :
 إ ةلما م 0 تفو | 0 حا سو هاط لاهو ةهماس نب رشعو افس د ةلمأ زو ةلحار ىئاموازاهح

 ىدح اكد را 5 فوس ىعسلا لاقو ءأز د ةلمأ كلذ قفاوث ةملا اترك 5 الو نعول

 عمر

 ' 58 دايع 6 ا 5-5 5 1 0 كلملاو فس وب جرخ رص منه دما ردع اقعد ناكنآف فسوب
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 ا لهسأ تاما ىلا جئاوحلا تلط ىتاسارخلاءاطع لاق هقا ميج مح راو د:لانم فالا ةعبرأ ىف
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 توةعب لوقو 5 لا مكلع -- رئثدال هنوحال بس ولا لوف كل | ىزالا خويشلا ىلا راعع لهاو ءامظعلاو

 ُثعب مال_لاو ة 0 ءاع 6 نا زرابخالا بامصا لاو قر كلر ما فوسا وهو بوةءباوقلتف مهعجاب

 الف لاذ وم ىلع 1 ىدع
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 ا روم ل ءهلهأ 0 بوورب ا اريثك ١ زاهحوةلحار قناه هسا ىلا هنوحا 3

 .٠ .  0 5دي 1

 م ] ةوميسو نانلا دموي هو هلَح 51 عمشل رتصم“ ىلا :جر ا زهج هونا الك فس وب ىل_ع اولد

 1 1ك تضم ند بوعي اند نيمبسو دل لزللا قورسع كاقو كارم كدر ساحل ا( هينا

 | كو فو جرت : هلذعأو ,هسأ ”ىهتك هف سعو رصم كله ىعياربكالا كلل سوي (ىبر مكلرفنتسأ فوس )
 3و1 ةالصلا هلع بودي نوقلت مهعم رصف ل ذأ كرر ل 8 ةعير ا كلملا ةعجلا ةلياىبر مكلوعدأ

 7 سانلاو لدخلا ىلا رظن ف اذوم هئادب ىلع 93 وهو ىذع تبو#عإ ناكو مالسلاو را رام رار

 1 ,.دحاو لكاند املف فسوب كنبا اذه لبال لاق رص٠ نوعرف اذه اذوءاي لاق 1 نمل ( ميحرلا ) زواجتنلا

 1 تومي 0 دال ليربح هلل !ْو مالسلاب بوقتعي أدب نأ فاسو دار [هيكاس 2. 0

 5 | اقناعتو الزن امهنا كحق ناوحإالا تهدمان كرلع مالسلا بوق لاقف مذ اتمنا

 | || تبأ اي هبال لاق فاسوب نا لئقو ايكبو ءدلاو هل دلول لاو ءدلوب دلاولا ل لءشا اك الءفو

 | بايزا تيثخ كلو ل ةفارقلا نا 5 لأ ةلرتطت هيهز ىو لع 1

 ىلع اوال الف ) باث

 فس وب

 1 فسوت ىلعاواخد 0 لاتفاق كنف 07 لاعد كَ 2000
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 8 6 0 كياهذ ا كلذلض ىفا

 تاوجو قاذ ] 1
 طا رفالاب امدق باوصلان ءك”باهذ ىنا © ا 9 نورضاخلا) 0 ا

 لاقهناىور اذوهب © ريشبلا ءاحنااإف © هال مقوتلاو هرك ذراثكاو فسوب ةيحىف | 0
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 مجال 2 ا 0 نا ليقو ج - رفلا لازباو 00 4ك 0 ةامح 5

 ىلا ندد ناو ىلا نوكف دئفلاو د :غلاوهف ف ردح نه لحرلا مالك ثكاذا | 3

 نبا لوق وهو نواه ليقو ىنومولت لبق و ىوهفست ليقو فرخلا ىلا ىنويسشت
 ىنعي هاو و هلقع بهذو فرخ دق ريك عش نولوقتف و 0 م ءكاهكلالاقو ساي

 1 ىفا كنا هللاب فهن ءنيساغاوناك هن ا زالة ذَع ع نيذلاهلهأو تاو#تعل دالرأ دالوا

 ا
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 كلذلض ىف كبأ هلئأب اولاق كلذلف 00 جيملدق بت ومعي أ نوربو كلهو تام "7

 هلناىذر دوءسم ْن نا 0 ريول | ىدب لبد ريشدلاو اح دووسم نبا لاق فاسو ربع رمشنملا ا
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 طلم نمل تت .عذ 1 ادور ىدلس ا اذوموه هذع ىلا 1 ا

 ه6 ههجو ىلع هاثأأ 0 عم رف نيناع ةفا اننا ا 0 اهلعأ فوتسيإل

 أ
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 ولاة 6 ىلامت هاوت# ةيعتلا - ا ْن ألا مالاسالا ند ىلع لاق "7 سس دىك ىلع كلاب

 هللا نورذتمي اوذخاو هيلا اواصونيح بوقءيدالوأ لاقىنعي ه«انونذانلر ةماساانانأا | ١

 «نيلاخ انك انا 0 3 0 ان / بلطاىأ اذ مه ا تا رس |
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 90 ”اصقن نال ةدنغم 0 لاشال كلذلو و 0 2 ثددحت 1 راصنوهودنفلالا |[ :

 | ىأ 6 اولاق وه بيرق هلا تاقاوأ 0 صل هريدقت فودذحم الو :ن

 | ه6 ههحوىلع ءاّغلأ 5 هيلا اذهل محن هحرفاف هيلامدلاب ا هصيق لمحت هتنزح اك ا
 1 ١

 ا © | ريصي دئر اذ 0 ةسفل بوقت»وأ 0 تومعي هدو ىلع ص ةهقلاأ ريشدلا حرط | ١

 ١ نم © نوم 9 الام هللا نم + لعأو 5 0 ١ لقا ملأ لاق 3 ةوقلان 0 هف شدتنا ا- 1| ريصي داع 1

 كنراق هدر لاعب (اريصي) ا

 ا 70 هيلا كلذ بسأو لهج اذا دنئفو فرخ اذا 0 0 ١ لجرلا دتفأ ىرابثالا |

 | وهو#«ريشلاءاحنأ الث# باوصا!قيرطنع باهذلالالضلاو هركذ نم ىنعي

 ١ 5 نس د ارساح انقاح هن ج رخو اذوج هل نجاعان ا لود دحأ ام ||

 | اريصي 0 ىنعي © اريصبديراف © بوعي هحو ىلع فسوب صقريشلا قلاف ند

 ْ لقاملأ 000 زياد ةرورسو فضلادس هلوق هلا ثداعو ىعدف نكن

 | ىورو انني عمج هللازاو فسوب ةايحنم ىنعي « نولاإلام هاد رعأ ىلا مك ١ أ

 ا عنصأ ام بوةءب لاق رصصم كلم هتكرت لاق فسوب تكرت فيك ريشدلل لاق 7 نا

 هللان) ةطابسأ ىا ) ولاك) ىوتثدصل ىايا ع دينفتالول ةءملاو كسيفم ع لاش مره نم لقعلا راك اونزحلاوهو دالا 0

 1ع ح 3ك رفا ّق اعدق 1 ا ١ تاد

 كاتلطخ قو

 فس وب بد ع اا

 0 ناكو

 6 0 ءاح نأالف)

 ) ههحوىلعماقلأ ) اذوب

 ىلع صيبقلا ريشنلا حرط

 كالا 4 بوعي هد-و

 م نأ

 محرف (دراف) بوعي

 لاق ) هممرا اذا هديراو

 ىناهلوق ىنمي ف ل ] لقأملأ

 1 فاسو 0

 00 وسام ذآ هللا

 الامد نمرعأىا) هلوقو |
 م مع مالك (نوملعت

 هيلع عقووا لوقااهيلع ع :

 ىئيوكشأ اا هلوق دارملاو | ناك فسوب نا مهدنع ناكدنال ءاسنالو فسوب ركذنم ىنيي © ميدقلا كلالط |
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 هناىورو نوملعت الام هللا

 فسوب كك ريشلا لاس

 5 هد 1 0 هريخ 1 صدمقلاب مولا فهذأ نو تئذلا هلك 1 فاسولا نا هتريخأو |[

 لاف رصم كلم وهلاف

 0 الع كلملاب عنصأام
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 اولاق) ةمعنلا تكن آل أ لاق
 انا انبونذ انلرفغتسا انايأأي

 هللا الس ى ا (نيطاح مك

 كودك ف اك اام ةرغغف
 انفرتءاوانبنانا كئباقحو

  داوومدلو(اولاق)لوقأ يف
 هدنع اوناك نيذلا هدلو

 ىناكنا ) هللاو ( هللا )
 33 طخ ىفا ميدقلا كلالض
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 وعتىف ناك ىذلا ثراوتملا -ه5 :10ه؟ ري صيمقلااوهلدق 4 ريثعثااثلاع زا ١ نه ىصيعقلا ويهذا) لاقءاكبلا

 1 ةئحلا م ناكو تدلل
 ةيلافل سرت نأ ليد مهن كالا هيلع بفهنوب 0 تال | ىلع 1- لكلا هاما رغذي هناف !

 كنم يسن ندنو ماعطلا ىلا ىثءلاو ةركبلابانوعدت كنا اولاقو هيلا اولسرا هون عامل لع عقال ةنخاعر

 ىوعألا مهقسألو ىلتيم
 ايىلأ هحو لعموقلاف )
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 لود اريصب رصي (اريصب
 لايم كلاس ااءاح

 ءافحلا صيمش ترهذ 5

 اوه ذا # لاقو هدصم# 0 ءاكملا 5 رثكن م هرم ف|طهذ اولاق ىدعل ا أ 5 1 1 5 2 ا 3 5 َء 011[ ىذاح وهنا فراجك كك

 : ) لاع دم وم رساح

 1 دهاحم 8 ةنحلا مما 5 5 ناك ك مضل لاو اذه مش ا
 32 لو حسن صح ا 0 3- ادعم رف نيزاع ةريسهامهندن و

 (نيمجأ ركلهاب ىنونأو)
 68 كك 0 أومعنا

 الو ) 5 2 ناخإ اوقعا

 ا هبامن م 1 4 كلذو 30 ص.ق صمقلا كلذن كر ةيصرق لا لا لك 7 31 | ريح ا

 ل1 ضسمقلا كلذ ناكف ءايادسلاو ةنحلا 0 ْن 0 5 0 ء الا ىف ِةلأو

 ا بوقعي ل اءهح فدسوب 0 بوعي هلرو افادت نم[ تام الث ميءاربا

 1 ناكالل ديواعتلاك فسوت ق 35 اه اءح راهسأر ردسو ةضق نم ةيصقق صدمقلا ١كلذ

 | ليدبج ءأن أ انايرع رثبااىف فاسوب ىتا ا[ لف ةقراشال تناكو ناعلا نا 1 15 فاح | م نمجسرخ (ريما|تاصق

 نأ ءسعاو ليربح هءاح تعدو ١١ اذه ناك الع ءايأ مكب و صدمقلا كلذ هل ج و
03 | 

 ! ىثوعالا مي .ةسالا و 01 226 ىلع عن تالق ةنحلا ع ر كا هما

 لصف لاش ريصم شد ىلع

 ندفتااذاالوصفدالا رت
 لاق )هنا . اطيح رز واحو هو دئم

 كرك 2ك و داول را ( موأ 4

 ىلا صضنمقلا 0 سرب

  هوقلافو 5 ىديمش زمنا لاوو هنو>اىل 1 فسوب نصيمقلا كلذ ع تقولاف
0 1 : 

 و صيبمقلا كلذ ءاقاأز هنأ فسوب 1 ع نا نوعمج لاو هي ريصب تأ ا هحو ىل 1ع
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 اوب نا لاش نأ نكعو كلذ هيلا هللا ىحوب ناك رصلاف در بحول 3 هدو د ال ا) هموةنمهاوح

 هحنر م هيلا ثعب ردصلا قيضو هيلع ءاكبلا ةرثك نم ىعدف هلل نأ لع ا هللادجوأ ( فسوب عر

 59 ىوشو فءضلا لوز كلذ دنمف هيلق حرش 'وهردص حرت و ءواك لوزف

 : اذ « نيمجأ , لها 3 ا هك هلوقو 6# ل لا 5 نكع رد_هلا 0

 ر نيبام نيعبسو ةئالث اوناك قورسم لاقو اناسنا نيءيسنم او اوناك ىلكلا

 ِء
 ليفا نيد صس.مقأأ خط

 ع .

 ال ول مايا ةساك 8 ريسم نم
 ع

 ةيسنلا 0 و 2

 ااهحوت 0 و لوك م تحد رح قع 0 |!تاعوااو ولع ةأسماو

1 : 
 )امس جد د اوه ءدلودل و توك ل لاق قع «« ره وأ لاق ناك أ ىلا
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 ناكو(١ ده ىصد معلا وهذ

 ةنحلا 0 هونك هلع

 ا ااددبو لل 3 هوةلاع
 1 ةدلا همي نأ لق فسوب 2 توقع! ىل 0 6 مر : تنذأتسا اصلا حت كا لق

 هت 1 1

 سابعنبا لاق و انة ةريسم نم تفسوب خر بوق تزاشأ دهان لاكو. ٠

 خر تلقحاذ خر تبه لدقو اع رف 000 ناك نسا لاقو لامل نا ةريسم ْ
 5 حيرنم صراف سل 2 - ةنحلا حث توقعي دوف بوعي ىلا صيمقلا ْ

 عردحال ىلا لاق كتان أ كلدب مف 2 ذي نم 0

 امد اريصب وب اذهب تان
 (نيءجحأ مكلهأبىنو ال

 اناا نيعيس و م اواكو

 تح ,خ(ريدلاتل صفاملو ١
 و97

 رق ىحو شيرعلا نعد



 تثانف ( نيئطاخن انكناو ) نسحلاو ريصلاو ىوقنلاو لاو خلاب انيلع كلضفو كراتحا ) انيلع هللا كر 31 دقل هللانا' انآ

 بيرثنال لاق) كبس نيب ن 0 ٌعلايانلذ ًاوكلملاك نعا هللانا مردحال 0 مث الل نب دمتم نيئطاخ انك اناانلاحواننا

 و تير | ةنظم وه ىذلا موءااوهو مودا ا ريرت ل ىنعملاو رفغس وأ تيراتلاب قلعتم ( مودلا ) م لع ريتال( 17

 طرفام ةرفغت مهلاعدف 1 فسوب ةروس )(مكلهللارفني ) -40 ١ ا ل اتق اا هازال
 ل ملاك م ١ ارث آد 1 اولاق  ربصلاو ىوقتلا نيب هجم ا لع هيت ريما 1 كل هللأ 37 ا دم

 ١ لاك 7 نيئطاخل انكناَو 00 ةريسل | لاهو ةروصلا ن 6-5 اندلع كراتخلا اني انءاع ١

 تذناداال لاف 0 0 اناءفاع ندم انكانا اننأشنا
 ليعش 1 كذب نال ِ مكيلع

 ا
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 قزع ىذلا عبرقتل ريمتساف د.متلاكةلازالل شركلا ىشغي ىذلا معشلاوهو برثلا نم ا | 0 ْ
 لوسرزا 7-5 دا اربخ مقاولارا ا ردقملابوأ بيرثتلاب قلعتم « مويلا 9 هولا ءام بهذدو ضرغلا | ا

 ميسو هيلع الا / رفني © هلوشوأ مايالا رئاب مكتظاف هتنظم وه كتارا كيرثاال ىنملاو بيتل
 ة.ىكلاباب ىنداضعب ذخأ | _ #نيجارلا ج راوهو ل م اوفرتعاو ذدئنرح م46 رج نع 3 2 ل هللا

 ١ ا هللا و هقح ىف مود مالا 0 ا فاسو جرحا 0 » اولاق 0

 0 ١ نمالا رامتساو كراتخلا أ اراثا هللا رثآ لاشانملع كلضفو ك راتخا ىأ # انيلع هللا /

 نباو ميرك خأ اريخ نظن ١ ..ء كاهضلالاقو لقملاو ملابانيلع هللا كلضف دق ىنملاو ليضفتل راثالاو لضفللا

 دال ميك 3 ١ 19 نطلاب لقوات 5 و !1ل اب ليقوربصلايهنع حلاصو ا لاقو كلملب سانعنبا ١
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 علوم ندصملا عضو
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 مم لا لعفلا اذه لعد مكناىنمي مهلرذعلا
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 .ءادان هللا قب

 لا اده 1 اح # نيدسحنارجأ تك عيضي,ال هللاناف 8هتاعر رحاعر راحل وهضتا رف أددشلافأ ريضيو) محلا
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 37 ده نم 1 ناكور ع تب ١ ىلناكمت

 ارد ةوعد كيلعتوعدالاولا هيددرناذ اقراسدلنالو قرسسلإل تيب لهأ اناو قرع

 فاسو اك ديخ] ةاكلتكا

| 

1 
3 

 3 افوص ل نص ةنحتو ص دي و

 ث ف وسو طقالا لقو ء اردخلا

 ىانع ا و دل كلو هب 1

5 

 ا رئاظداو ونم مياس وخال هن 0 هر صلنعف هو

| 

 ُّت اوفو سا ند ا اوهذا نبا ىلاعت هوت وش كلذفىل !اءئ 1 هللاءاشنا 5 رك كا ىلع

 لع نمؤملاناىنعي ©نورئاكلا موقلاالا هللاحورن لشن لدتو هللا ر نم ىنمي هللا ور نم ةءاوطنقتالوىأ 46 اوسأيتالو
 1 <لاواريخ هن لانيفءاخرلادنعد مو | ريخ هب لانيفءالبل ادن 5 0 1 0 51-8

 هم 3 8
 6 سايسال هنا لف هللا ج حرم نم لقو

 رخف هريدقت راصتخاو فذحهنف ه6 هيلع اولخدالف 8م ىلاعتهلوق # كلذ دضي

5 
 رضا اانله ًاوانسم 9 دٌدم وب ريصم كلم بقلزي زعلا ناكو عنتمم ار داقلازبز .ءلاو كلملاابسأأي

 زعلاامأاياو لاق فاسوب ىل 12 ىنعي هيلع اولخدالف رسم ( 07 *ى

 جو ف لايعلا نم مهءارو نمو مهفلخ نم مرهلهأب ا عوجلاو رقفلاو ةدشلاىأ

 ًاوهئابلا نم زوممتالا ماعطلا نك ىف قفش ال ةدساك ةئيدرةعاضم ىا 3 أح لح ةعاضرم

 عفدلا الاقءاحزالا عدلا علا قءاح زال

 رعاشلا

 هناي ةعاضيلا كلت اوفصواعاواع ءانتعالاةلقل اهقوسو اهعفد نكع ةريس ةليلق ىلط علي

 انا رددقملا تارابع تفلتخا كلذلف امهعومىلوأ اهتءادراوأ اهناصقنلاما حم

 لوقدنمو باحلا خرلاة يح زيك قاسنيل ”ىثلا عفدةيجزتل اوال لقالرلق

 جالا نم ةاح صرب ةحاحو

 *ءااىلح تناك ليقوانون زةئيدر مهار رد تناكس ابع نء الات ةاحز زااةعاضيلا هذه ىدم

 تبيع جاحزلا لاقو لامنلاو مدالا عا لئقو 0 لقملا قيوس 1 اكلمقو

 ليللاب نامزلا عقدنى أ شيعلا ىجزي نالف مهلوقنه ةاجْزم ةئيدرلا ةليلقلاةعاضبا هذه

 1 انت فوأف 8 4 اهعفد ن نءةلو.ةمربغ هعوفدمةدو هد لع اهنا أح سمح ةئد نأ رضا ردلل

 7 . ديرتانأ ىف ذعملاو. ىقاولادمجلا' ن علا ليقع نم اتنطعت تن 5 ا 2
 د هس

 قا



 " فاسوب ةروس 5 كاف
 ب هج روصم ا

 1 ا نموأ دل“

 ع

 لاقف هنع هلاسف 1

 نما عديال 0 0 جرو 0 5 هللانمإعأ

 ه6 نولعتالام ة«ماهلالا نم

 او.هذا ىاب 1 ادم نرخ هلر 2 ىد 0-0 هنا فسوب ايؤرنم 1 لقو ىحوه

 إتك توما كلم ىأر لبق فسوب ةامحن

 ,عاوص و امهنم اوفرعتف # هبخاو فسوبنهاو

 لح أ 1 ا ا ةيلع بو ةعاو مهاب ر فه٠رشو مهيصرل ردق لع لاما 1

 : ضوفو راصق يحك هنأ اأن م نا ولع هللا لسادقف ك”الذ عمو ةلاسرلاو ةودنلا تن

 0 ىلا كثب ملو ريصق ارا اعلا 5 دا مالسلاو 5 مه اصااذبلع ا رماؤ هللا لل هسه أ 1

 دح | ىلا كثي ملو ريصف ىمعلاب ىلتنا قم و هللا ىلا همحا ضوخوربصف عذاب ىلا ليعام#| 0

 هرعصإ فص وا كلذدعي ل 6 نيمايشإ هدو فس وب هدإو دغش ىلا توقعوا

 اعاو كد ل مث - كش ىلا كش مل رياص كلذ م وهو اهظرَوو ىلع كارا

 دوا تك عا هلوق ليادب ل> وع هللا ىلاهتاكش تناك

 تفاس نم عم ةرش آلا ىف ذاعلا:تاخردلاو اندلا ف كل 3 |.لا ءانثلاو مظعلا حدملا كش
 ثاف ة دز تت و نيعاا عمد اي و مر ذا كاف ةالصلاامملع قءماو م هنونانم

 تدحوة_ساو هللاىل ! ١

 ل هلا لخس الف ناسن الا رات>ا ىلا سدا كلذ نال ةيودعال واذا هب بح ود )

 نيءلا نا لاقو هتوم دنع ميهاربا هدإو ىلع ىب يسو هيلع هللاىلص ىنلانا لبلد ١

 ىلع ن راس ضالا ردشال ردقلا أذهف اننر ىخضرام الا لوقنامو نر باقلاناو عمد 1

 هللانورعأ وو هاوثو دي سانلان مز كح أ ىلعديف ج - رحال احايم راضف هسفل نع هعقد

 بسال كح نم جاوقلاب قاب ةناتسحاو ةتووت ند لات دبا هي نواعئالام

 توملاكلم نا 3 هيلا هعوحر عاوتلو فسوب ةايح رع ناكمنا ىلا ةراشا هيفو

 لههبد ىلع ع
 هتؤر ىف عمل 5و توقعات

 قدصو ق>ح فسوب ايؤر نا معأو هانعم لبقو نوكالام هلا تر
 عيج فدلاحلاكو رص» كلم ةرينب هون 10 الل ىدسلا لقومادستس متنأو ىناو

 لا هنروص نساادحر تطلا كللملااا 76 توقعي هل لاق باوقتعي 1

 ثا تباطفال لاو حاورالا قى فاسولا ىبا 0 تدي

 قع لاق كلذ 2 فسوب وه 6-10 عمأ 00 بوآةعإ 1 أ أ اءداو هلاوق

 ركل نوكي مهجلابو ريا ىف 01 ءاحلاب سسمعلانا لبقو ميجلاب كا بآل ْ ْ

 لاقاوسلا سابعنب!لاق سانلا تاروعزع فششكلا بلطي ىذلاوهو سو.اجلاهنه
 هنال هخأو فسوبزم انهلاقو نالفنم لاقنالو نالفنءتسسحتلاقب ىرابنالاْ |

 راج وم ارشباودس# قالا راد ضيعبتلنم م لاقت نأ زوحو لاق نع ماقمنلا د

 كش و ىلا باتككت تك" توغل ناو ,ةىلأ ن رع ديزب نب هللادبءعنع ىور هاو |

 عياذ قس |نب هللا ل مئارسا بوقتعي نم نيمانش دنع سيح نيح مالسلاو ةالصلا مهلك

 06-200 مذ لان لكو ترب لأ انو دمت امأ نص« كله ىلا هللاليلخ مهاربا نبادلا

 امأو امال الا 2 ربديلع د 0 0 لأ م الحرو 2 مها ا تادسق لف

 أ وهوةسالاي ريدا هكا لا 3 هيح و فسوب ماوس" اوهذاىنايو# بوقتع

 الام هللان م رعأو) تءع

 هتجرن 595 رعأ و (نوا

 ثيح نم يرغلاب نبت َ هنا

 هنأ 25055 ك6 ال

 0 كلم ىأر

 3 له هل 6

 * وه هللاوال لك فعو

 ءاعدلا|اذههلعو هيلطاف ّس

 0 تص

 ىلا مادلا فورعملا ذاب

 ع 3
 الو ادنادثو ردم 2 هلال

 ع جرف كريغ همص

 اوسسحم# اوهذا ىناي )

 اوذرءتن(هيخل اوفسوب نم

 اهرب اوءلطتو امينه

 لا
 00 ع
 نولعت الام هللا نم رعاو

( 

 رنازعا لوب

 لاش وهل دع-ثلاناوةقداص
 فسوب  ايُؤ

 ليجو هللاةجر نم عا

 نولعتالام هعنصو 0

 ىح فسو.نا اعأ لاو
0 

 هللا_ةف توملا كلم هيلع

 ا 1

 فسو ىاحور 000

 نقال لاق تضق ن

 اويهذا تاب ) لاق كلذ

 فاسو ندم اويشحعف

 اوبلطاو اوريسإ( همخأو
 دكا * 1 3
 نيماس ةرح وقسوب ريح



 2 صح كالهلا ىلعايفشم

 اعا لاق نيك اهلا٠ نم نر

 ثلا(متلا ىلا رخو كي ركشا

 ريصيالىذلا مهلا بعصأ

 كإ ةثنيف 0 هيلع

 ال ا هرم 5 سانلا

 نمو 0 0 ىلاوكشأ

 رولا وكشأأ اذعا ريغ

 هلا( ضم و هلا د

 ىورو ىاكشو ى ولخت

 اع بوعي 0

 مذ تال مكيلعتدجو

 نك كل ءاس فقوف ةاش

 قل ناودومل

 نيكاسملامث مث ءايبنالا ىل

 عدا ول ماسك 3

 لقو نيك اسملا هلع

 اهدلو عم ةيراح 0

 ى

 ) نيكلاهلا نم

 - م

 اه دلو فنيل محم "يق

 نركوأ) ١

 ردقاالىذلا 2 0 1 ركشلاعا لاق لف نيتيملا نم 5 /نيكلاهلا 00 وأ 0
/ 

 هن 5 8 - - 5 0 ١

 اتمنا وانا دماج دحوم موادما مجم ةينوعموجتم و صم ماتسس سمو ده سفم ه6 تسمع هج همهم تم

 دعم هلم هم 000

 ردع تودع دمج عاقل هسلتجا ند نأ دع ةلدللا رطفيلف اناص ناك

 الكر "لع ترتفو اقانع تيوش كياللاق ترايالل !او كد ليد ئأ فس وب دج ا ءتسحو 5 ا

 له تلك ناف٠ اهجرب ! ف رولا ا

 ند ل بلطي 3 نيبرقملا 63 ب 0 الا يل نال اذه بوعي تق وع ةدع

 00 7 0 2 كل م

 وركتم دحاىلا ال 6 هتلاىملا 0 .سقنلاوف :.ع ثلا مدع ربصلا

 ١ ىعي © نيكلاهلا نم 1 فسالاو م مهيأ 22

 وش مها تاتداعطقو هتقرعح اول 2 2 لكم لإ 0 ماع علا | .

 ىاكشو . قولخأ كريغنمو

 جردش, ند تل . عقال ال قع

0" 
 8 ع 0 0-0 تاو 5 ناندهت اوهالانم

 6# لاو 8# كلذ ىلا ريصي الإ ن نا انم انظ هلوقن ىأ رهاظلا بلغالا لع حالا

 از>او 0 ودل اغا 0 ةيلع مهظاعو هل مهلوق يارا تبوقعإ قع

 نم هناع تواطذ !|َم سدت ثدو هقرفنو فلا ةراثأ ثنا لصا 3 هللا ىلا

 [نعلو نودع تضاخ]ناسن الانإال_كلذو نزلا دخأ ثيلاةستق نسالاق رشلاورغلا

 وكأن ىنملانوكي اذهىلعف مهلا نزحلاو نزلادشأ ثيلافاثب ناكمريغل هركذ اذانامه
 اديعوبأ محلا ىور ىزوملا نءالاق مكلاال هللاىلا. ليلقلا ىزحو مظعلا نزح
 ل نا اق هنأ سوديلع هللا لص هللالوسرنع كلامنسنأ ثيدح نم همه“ ىف

 لاق كرهظ سوق 0 امو ةلرص تعد ىذلاام بوقعباب موهتاذ هللاتؤ خ خاؤمخأ

 | نيماينب ىلع نزحلاىرهظ
 ىلا 00 ىحصست مأكل لوقو مالسلا كو رن هللازا بوتءراي لاف ليربح هان ّ

 لبقو وكشت امم اعأ .دلا ليربج لاققف هللا ىلا نزحو ىثب وكشأ ها لاقفىديغ
 3ي

 سوف 5 ىذااانأو فاسو !ع ءاكلاف اف ىرعدب كهذا حلللامأ
 مث

 ِء 3 5
 8 0 تدنفو فعشلاب توشبترو كاراىملام توقد :ايدل لاق هلر 0 بوعي

- 

 ةيلادتلا وأ فسوب © نم همنا قلاع :اام قات أو نينخ لاف كاوب قنا أ غلبام نسل

 ا كل ار 3 لاق ىلا اه ا براي لاذ قلخملا قوكشتأ بوقعبياب
 نقع دبو#

 / اف عودملا جوأ هللانا لءةوهتلاىملا قزحو ئوكش 3

 وعد 7 ىساكاما تلا
 اك

 5 ا الوش لكفاَذ ١ كلذدعب ناكذ

 هللا كا ىنز>و 1 اعالاق كلذذدتعف

 ) .ى ناخب ر ىلع ددراف ى 00 تن وتو ىرمص تيهذا 0 ملا 0 ” امابر 1 1

 كن رق هللإ نا ب وعتاب لاقؤ ليري> "نا ف يامل ) :ءامث تومأ نالبق ةمث امهعثأ .2 . م

 ا

 ع

 2 ل .١ لذ ها
 كاع 00 ا كل امهر شنل نيتمم اناكول ىباى عود رشبأ كلالوشو مالسلا

 آنآ ًاشارم. ةورعطت إف متاصوهو نيكسملا نالف مكبابىل !ء ماقفتاش مذ كنال

 ٠ لق نان عنصف "نيك اسملاهيلا عداو اماعط عنصا نك مغ هلا ىلأ ىدانع

 ' ارا رو ىدانب ايداتمسعأ ىدغتاذا كلذ دعب ناكو بوقعي لآ
00 5 

 ع ةاأذأ وابوقعإ ل ! تألف ىدغتنا

 . -. - ٍِع .٠ .٠ 1 1 3 ع

 ناكف بوقعبلا تالفر طشنادارا نمىداشنا او

 4 ١ ” دا ردن أت وقسي ىلا ىلاءتهتلا حوأ 4 1هنب فبصهو 0 لاق ونيكا ادملا مم وىدعت

 . هو ع ىدد نيب الح 2 هنأ بوقعي ءاللتا بيس نا لقو يىعطت ملو تلو

 4 او ل تلف دعا امد . ال|ة ودع حدشام تاياورلا هذه ىف

 ( لاعالا 0



 7 0-5 ةروس 10 1 ع

 ١م لسا ذا ءاقسلا مل 0

 0 هعرتحا اذا ظغلا 0 00 0 ىو
 ١ لد لازتالو ًاتفتالىأ ل ؤتفت هتلاتاولاق ف هفوح ىف اهدراذا 80

 هاوقىفاكال فذ ه راع

 رح ربهم

 )دع
 أ

0 
 ا

| 
 ادعاق حربا هللا نيع تاقف

 0 ىت> #8 فل علا ىلع ناك تابثألا ةمالعهعم نكي ملاذا مسقلا نافذ تاسالاب سدا هلال

 ردصم لصالا قوه وضع و ًارهدداذاىذلا ضرحلا ل5 وكالهلا ىلعايفشماضي سد نمر

 تت نيتعشب وهنأ ىرقذدقو 0 فادو كيد ردكلا تقلا 0 ثنؤيال كلل 1

 ( ةداتقلاق هئبالديلع كسمملا نزلا نه ”لتملاوهو م 0050 6 مطكويف 0 نيالا 1

 | فسوجور ,> نيبناك نسا لاقو اريخالا لقملو هفوحىف هنزح ددرب ىذلاوه

 ١ ضرالاد>و ىلعامو بوقعي انيع ف مل ةنس نونامت ايقتلا مود ىلا هسأ رك

 م هيلع 0 ١ ىدسلاو هيئمني بهوو ىتانبلا تبان لاقو هنم هللا ىلع مر 5 ِ

 فلا ايأ قفرعت لهلاقف نتلاىف وهو ف_سوب ىلع لخد مالسلاو ةالظا

 ْ 1 نيمالا 2 حورلااب و نيملا ءاابر لوسر ىنا لاق ةرهاط 5 هروص ىرأ فسوي لاق

 ١ بر نيمأو نيبرقملا ا 1 نييبطلا بيطأ و 1 نيينذملا لخدم كلخدأ 2 وس و

 / ىتاا ضرالا ناو نييبنلا رهطب ضرالا رهطي هللازا فسوباي مت ملأ لاق نيل
 | رهطأإ هلوحامو نيعسلاو ضرالا كب رهطدق هللازاو نيضرالا 2 م اهنواشدا

 هى دعتو نيقبدصلا مس ب افك كوت لاق نيصاخلا نيا لانباو سس عاطل

 1و كيلق نئتش ملهنا 0 نيينذملا لدم تلخدأدقو نيرهاطلا نيصاخلا نيداصلا

 م

 تعدد 0س بوقعي نم ءكللهف فسوب لاق نيااصلا كاب
 5 هن ردق اف لاو ليليا تأ تح وو مرتك وين كا 12

 ىارتقا لاق د.ه_ث ةئام رجأ لاق كليريحاب رجالا ن

 وع هتأر نأ تقل م لاا لاثاو فاسوب ن

 كد حا م هللا كاس كلذلف ةكنر ةيصعم قكنديس عطا

 خلاب هللاهذا> .او ه 2.

 : م ملا 1 د ليورس نرد

 لحو ع هاوق رش تأ ا لاق ه

 #8 فسوب ركاذ اويضمنا ل مالسلاو:الصلاهيلع فوت ةوخا ىتمي "1
١ 

 الو لازام 2غ اذك ليش اه انش هيح نع رتشالو فدو ركاش لازتالا ىنع

 سلا *ىسحالا لوقك فيفا تندد موا ءم اهعضوم ن 0 اوحق ةفوذك
1 

 ىلاصوأزو كندا ا اوعطقولو + ادعاق حرب ١ هللا نبع تاَمَو

 لكك 02 دع ادعاو حرا

| 

 ف داسفلا ضرخلا لصاو مهيأ ند ماما لو هلقعو نيدح لد قل ضرخلاو

 أ لا 2 مسجلا فتد نوكت 0 55 آلا ا , مهلاوأ نرد ال

 وهف )

 ا
 ا
 ا
 ا

 ٍ لاقو اد ىعإ سابع نءا لاق » اضرح

 ا هل اةعالادساو ىعل ْى ما نبالاقو توملان م اسرق قع توملا نودام ضرالادهات

 برلا طخضماام لوقن الو
 ثوار 2 مهاربايكيلعاناو

 رودصلا ماعاو ةحايتلاو

 بايشلا قيزعو هوحولاو
 ظيغلا نمءولمت (مظك وهذ)

 ام رهظيالو هدالوا ىلع

 لودق» ىءع ليعق مهءوسي
 وهو عداد هلوق ليادب

 اذاءاقسلا مظك نم موظكم

 هللاثا اق هئا هئام ىلع هدش
 فذحعف اتفتال ىأ ( اوت
 ا

 نمدب نكيمل ابئاناكولا ١
 انتشال ىنءعمو نونلاو ماللا

6 
 قى فس 0 2 دن ) لاز ول

 ) اض 2- 00

 ) مذكح

 ق هند ددرلب مودمعم

 1 ا مر ٍ
 كلووءدل و( اوناد 0 ٌ

 (اًؤت) هلل او( هللان 0 هك 1

 فاسوي رك دن ) لازتال
 ا( | ر- نوكت يح

 اشد ن ل
_ 



0 

 نم لدب فلالاو4فن ىلا ةرسألاو نزل ادا وهو فبسالا فا[0 (فسو ىلعافسأايلاق و ) هاؤاحاملةهارك

 انتصراض رالا ىلا متلقاثا ءوحنو فاكتمرب# يع هت] ع عع مح فسوبو 4 ريثع كلاثلا ءزملا | 0 نسب "سناخلااو

 نود 1 سك 4 ذأ 0٠ الات قساايىأ © فسوي لعافس ًايلاقو ل مهنم قداضامل ةعارك مهنلع ضعاف || تناد دع نوني من
 0 ونسب مهن |نوبسحت وةنَع ا

١ 

 ظ

0 

 5 اح 2 3 5 . و دس "ماعم

 0001 راو تامل ةدعأك نك ءاررزال امغوؤر داو هود نودب | أب ايس نماعتص
 نود فسوب ىلع تدل

 7 لانا مثتالانم ةما طعتمل ثكدخا| قو 11 نؤد اميناح اًشاو ناكهنالو هيلق عماجت

 م إ
> 

 م 531 ثفوقعي ىلا ىرتالا _-ودهيتع ىلاعت هللا لص دج ةماالا ةيصملادتءنوءحاز هنلااناو هفساىداقل مه هر

 02 تصداو 00 اف_ساالاقو وتبسم 1 كا هباصا نبد مد ذا !او ةالصلا هيلع كي 3 لان ود فسوب ىلع

 ا
 ليقوهرصبي فوض لقوامهداوستقحم ةريعااناك هناك ةرثكل © نوط ند ١/ نا ىلع ليلد هيفو

 كلذ لا هد لعا د ا ءاكلاو اسال اود 12 5 هعفو ن مد ءرقو ناك ءدهع مداقت عهدسيف

 ىلص هللالو_بر ىبدقاو نادم ادتء ل كالع نم لقهناذ قلك تك لخسال

 ' ليمشلام لوشالو عمدب نيءاأو ع زج اقلا لاقو مهاربا ءدلو لعإسو هيلع ىلاعتهّللا |

 تضساو) اب رطءدنع انْضَع

 رثكا ذا.( هانيع

 ا أ لاو 00 م-هنع ة كلذ دنءف فاسو ىلع هن اح 0 هده غلبو هوذا ديشاو ةربءعاا تقحو لاشمالا

 0 ا ل ريو نرحادعأ فلسالا 4 ضاعن ١ لإ هتلقو نيا لوم

 | ناحل مظعأو بلقال عجوأ كلذ ناكرخآ نزح هفداصاذا ميدقلا نزحلانالتعقا ادا ىعدق ليقو ردك ضاي
 كلام دحر اع ةنارح ددج اديدج اربق ىأر 050 م 07 دل

 كاداكدلاوىوللانيب ىوثربقل ٠ هسأأر ربق لك عبتأ ل
 إم ريق هلك اذهف ا : 5 ١ ءاككلا بنعم نزلا نأ

 نزلا ددجم نزلا ناب باحاذ

 ءأ
 ديد ناك لَك هرم كر

 0 (نزحلان ,هزاغ 0 ردا

 0 ْ ا ' لك ةدحا و مأ ع انا اك نيماشإ و امس ونا لق شاينا هنم ثدح ىذلا
20-7 

 ا 5 2 ث
 هدحوو هيلع هنزحداز نيماشإ ق ارو لضحال 5 نس بمهام: ٍ تاس 8 ل 85 بوعي نرخ نم تدح هناكف

 بو“غ ةءانمع تفحام لبق

 مادذس ولا قى 5

 0 ا 0
 ١ لعلاهجلا نضءب ضرتعادوو ةيدصملا لد انك تحول فدسوب ىلع هنزح ولا

 ا 8 5 - 537 5 5 7 3 0 2 ٠
  قيليالف 8 راهظاو ةباكش هدهلاقف فسو ىلع اغ-ااي هلوقق مالسل ا هيلع بوتدإإ رف تقوم

 ]| ةالتعلادلع بوقةرنال ضرتءملا لهاملا اذه ناتاك الا سيلوكلذ هيضتمولعب | اماع نيناك هناقل نيح ىلا
 ١ ع

 فاسو ىلع ىنءا جرا ب رايدا:ءم فاس وب ىلع هل اب لوقف ا هللا ا 0

 ا

 ا
ّ 

 1 ضرالا دحو ىلع امو
 ع

 *ىه طظفالاق كد الاب توقعي ءادن لاقدهنا نيدو وعللا نكد ن ع ئرابسإالا نسا 4 د د توقعان * نم هللا ىل مارا
 ا 0

 5 ع عع ع 1 ع - 3 أ

 ٌى عد ال_ساادملع ىاللزوحنو ادهوا كاع كان تناوا 3 جنرأ ىلا اب دة" و و ظفالاف رهيظل اربع هن ىعبز زامل

 ا مالك ناسللا قطتساملا 8 1 مالو : ىلا ف هاون وس ىداتل و طظفالاق كالا ىدانف ىنسأ
 غلبملا كلذ ع ع زل هب غلسن أ 20

 ع

 ا نا لعل
0 

 ا ,ال

 نر د هلع كش كلعال
_ 

 اة تردوقو هوالب ةشاو ةليديصم ترظعال هب وقدلي نا لك داوكش مو 26 ربع ناك ||

  قلظان ”ىادحلا كا كش ١ مو و د 3 ىلع ىقح 001 هللا كل اىأ تم ف ىلع اقتسأاي لاق ردو هيصدج تلد

 | نأ نعئأ © نزالأنم ءانبع تضرناو #9 هتلاىلا ىزحو ىثب 0 كلي ف
 * هيلع هللا ىلص هللال وسر

 ةراكن مهرصب قل ل ونياس تدسام
 لئاقملاق فسوب ىلع نر نا دش | لاق ومهاربأو دلوىلع سو 3

 رب مل

 ا

 جراخلا مك كلذنم ءاضرا ماك نيعلا ريصتق ءاكملا ةبلع كتع 5 عمدلان 5 كلذ وءاكلا | ادا عز ي باقلا

 6 نيدالانم ) 6 نزطانم نقم تاو سر لع ]| رج ( افسأ ايلف 5 نم



 فسوب 5 روس ١ قل او 0 0 00 0 ًاساناهلعأ

 نوعي 0 ل كلا ةيرتلا لأن 0 فدسوم تدصأ ايا كار قر

 ,ءمهلأساو واهل هاىلا ل -تناز 1 ىعملاو اهمف ى عداذلا مه اهبر 3 يرق

 هوك زرق ءوكدرا اسما مكسفنلا مل © ت

 ليج ربص ىساف كا د
 ىذل امهيخاو نيمايطبو فاسورب 6 اعيج مهب ىنيتأينا هللا ىسع ف لجا ليج ريصفوأ 1

 # ,هنع ىلوتو# 8 هرب مدت ىف 6 ميكا »# مهلاحو ىلاحت 5 ميلعل ره هنا ه»رمع فقوت ١

 من انك ام ىنعي ةداتقو دهاحم لاق * نيظفاح بغال انك امو 1

 تلهمؤو تاز ئىأ' تلوح ليرات مهو

 ١تةرعاب كا قراسلان ا كللملا ىردا افالاو.

 قرعسإ ب 2 كال

1 : 
 ليقو نيظناح هءاهذو هئيحمومراموهليلل اذك ام سابع نبا لاتو ليبس هنم هظفح |
 ١

 ا نطو 0 قع هكا ا 0 05 ىلا 4 دب رقلا لد 0 كلد معنا ن 0 و هاد دق د

1 
 مالك َّق روهد-ثم تام م عونلا اذه لعمو در ءاج الل ف ةاننألا 0 2 دب رملا/ ا

 ِع 1
 لأ ةلف هلا ل . 3 7 ل ريعلاو : شدتفتلاو ا ثيدح امو ١

0 

 0 ىلا

 :وعداعل اناو 9 توذي نايس نم د 6 0 موق م يع

 8 تلوح ل لاو 0 فدسوب ةمئاو بدسإ هدئع نيمهشم اوناك مال مي دنع 0

0 ٠. 

  3هوري>او مبا ىل ا اوءح 8 2
 5 ا 3
 هريدق راصتخادف © اما

 ع 1

 لاف لحام > 1: | 0 <خأ لجوهو ا 2 تنزل

 0 1 هن زحلا العا نال ةأاقاا هده ب وعل لانا 1 د رصخ ماقأ مل !املا خالاو

 /| نسسح لد د لع كلذلاعف بيرت 1 احر - واحر 9 هلل لمس هللانا ع هنو

 ل هقاوج جرقلا عع ناكمظعو ءالأ ءاادتشا اما 0

 وو د ىق هرتسفلا ظ

 ص ضقت ال جانو 0 سوبا روهو لعالا لو ا ىلعوهءلع 0

 0 ميلع ءااوهدنا 0 امدح ميم 0 أ هللا ىسدعل اق حالا ىها 82 الئادن كر اندك كف

 2 ف ىل !اءتهلوق 3 كيضش و هريدباف 0 ميكملاو 3 مهيلع ىدحوو كل رم قىعي

 ان هاش 3 5 كا نيم ري 0 نيح كش نع توقع ». ضعأو ىنع ىعبإ 4 مهن

 جر ( مهنع ىل وتو ) ىلع مهدرب ( مكحلا ) مهناك ( ميلءلاوه هنا ) اذوبيو يماني

 ا ةصقلا ن

 ا 7 نوقداص صلاناو وول مهمه 5و ميدو ُُ ىلا ريعلا بادحاو © اهمف اذ 3 ىلاريعااو

 | م ١ لاتام هلاولاقو مهسا ىلا اوعحر الفى 6 تلو لاق وإ» مسقلا لعؤ دكا

 1 كل 60 انخأ 1 ادا 03 او اء هنانبهذام الذ 0 20 َّك أ ريصيو 1

 1 سد او هس لعلف هللاالا هاعاالا هك ناف 8 م ولعم ريد 5 لاذ" ه4قرقح نأ ا ا

 1 ىر ردو ناك رديه يو 6و نو 05 0 تدع 1 لاقو ر ههه 5 رقاب ل رااو برعلا ||

 1 0 نع هيون اقل اى : هامه تلا ما هده ا ءذلإا ا "ا ْ 1

1 
 ١ كلذ مهر فس يف مهل ى

 ا ىدزإ تلاوشت لب بوقعإ., 2 ان كالذ ذو موسالا هول وشن ةءنأ مهسعأو م هريك م ل لاقاعو

 / كرما

 | مدقتا# ليجر راصو ع قرسامو قرس هنأ ركسفت 1 ل ١ تايخ لب ا هم لقو لاما

 | نيماش و تنسو ىنعي# اع 1 0 أ هللا ىسع © هلوق

 ١ هللابنظ

 6 رجا ع لع توقعنأ

 | كوسا ل كابر 39 2

 ىارصه ىنعي (اهيفانكىتلاةيرقلالئساو ) قثوملاكانم طا ني ال ( نيظفاح تدلل انكامو

 ريعلا بامعأو ( ابن ,ةاتلفأ !

 نءاموق اوناكو نه. ا

 هيلع بوم ناريح

 ( نوقداصلاناو ) مالسلا

 مهل ىلا اوعحرف الوقف

 7 رك 111 لافام ها واق
 كل كلود لبا لا )

 هود عدأز )0 !سعأ م ل

 لجرل!كلذىردأنفالاو

 الوا قرتسي قراسلا نا

 ريصف ) مكولعتو كاوتف
2 

 ىيبأي نأ هللا ىسع لج
 . ع 5

 هيخأو فسوم ( اعيج م
 ) ماعلا وهدنا ) مهريبكو 1

 لال ناوى ىلا ١

 1 ملا يذلا( مكملا)

 ىلوتو ) ةمكملالا كلد

 مهذع ضرسعاو ) منع

 ( نئظفاح بي غالانك امو)

 ءءاتهذامتاااناعو لو |

 لاللاب هلا تكام لاشو

 ( ةيرقاا لئساو )نيظفاح

 (امفانكى ولا ب 0

 ددصم 6 نم ةير 0

 ١1 علا لعأ (ريعلاو )

 ناكو مهعمانئح ) اهيفانلبقأ

 0 ندم م وق مهبخت

 انهف ( نوق داضلاناو )

 اذه بوقعيل اولاقف كلاناق
 مهل بوعي ( لاق )لوقلا

 مل تر( تلوح لب )

 00 ل مكسفنأ

 كيم و هلأ نقلاخاو نا قىدلان ار هاا 1 ١ عاجل ليج ربص ىلعف ( ليج ربصف /



 ريح وهو 0 فاو

 يحال هال( نيكاشلا

 ةاارنحرل] لدكتلبا
 كنباناانإب أ اولوقف ركسأ

 |قرس ”ىرقو ( قرس
 امو ) ةق رسلا

 ةقزسلاب ةملع ( اندهك

 هكر ب( ان

 ى

 لا

 جرحم-ا عاوصلا ذا انةمتو

 نشا (رغرعفا

 لاقمأىلا راق ة(نيكاحلا)

 ( اوعحرا ) اذوهي مهل
 اواوقفركسأ ىلا )ىوخااي

 عاوص(قوسكتا نانا

 لاشو بهذنم ءانا كلملا

 تاك نا ةقربلا دكا
 ءارلاضفو نيسلا مضب

 [ةييبشاتو ( كلا

 ةقرسلا ناار انلعاعالا

 هلحر نم تحرخا

 انا الا ج6 10 < سة مح صم جحد تعدسمم تم تل اممم سعب د« دع دمج رج سدت دهس ع مج يم عع دموع مودم هلا 12 اقل قالا 82600.02 تكمل ا تش 0 شق إال قل

|| 

 د اهلا تقل هل تك تكتل تان سلال ل 110 20:77. تك هت عد هه 2. طك ان هع حت تلاع رح عمت د < ع و ع صل سس

 006 ةاطاق 0 5 ىور هصيادخا مهعد ةلتاقملاب وأ م4 :مىحا ضداخ وا اهنم

 ١ 4 1 -- ال دل
1 

 هاوكلا اهند ه عض ةوص ن 3 مدال وأ انا 3 ؟رتتادتلاو اعلا لمور

0010 
 ك.ءلع فيس ون ل او 5 «ءم تحت ع مداد

 تا . د 22-

 00 تثوو '

 بوعي ونحن ا هينح ىلا قدشال مالسأ

 ادهن نأ ادله: نم لسور لاقف هبضع بهذ رخ

 ”اقحلابالا نوكيال ديكح زال © نك ام اريخ ىعوت ف تودي ردود نولدللا
 اواوةف مكساىللا اوءحرا

 4-3 || 0 5 ا 0 | آي 5 ل

 : أ لمس شا مهد | بلح ذا م اسلا هلع

 ا اة ارهاظ نم 3 دهاشام ىلع## قرس كناناانابااب
 ِِع 7 1 01 1

 1 اوصلانا انمار ناب » انزعاعالا زي دملع 54 اندهشامق 2 ةقرسلا ىىلا تست ىا قرس

 | قرس هناىردنالف :# نيظفاح ف لاخلا نطابل دك برءالانك امو ف هناعو نم هيلا
 ع

 | هناَى وما كانيطعا نحر ل ٍظ نيملاع ب ةاوءالانك امو وأ هلدر

 !ان ىلهللا 0
0 3 

 ىف عاصلا سدو 0

 | كرلاو مكم» ىجورخنوأ ىلع
 داي رك هنال © نيك ل ريغ وهو 2

 مالسلا ود وه لوع 2 ةماقا ّ ىلاعت هللأ نا ءاملالا

 | نيقابلا هتوخال رصع ةاقالا ىلع مع ىذلا ريبكلا حالا لوسقب ىنمي # ركع
 .٠ 2 2 000 200 ع

 هذه اولاق امنا * قرس كا نا انابأإب قم هل © اولوقف وف بوقءي مكسأ ىلا اوع>را

 منال ةقرسلا ىلا هوبسنو ةلاقملا

 0 5 3 ىد مهلئاقاف تف اسسسا

 الكلا اًذهنم دارملاو فاصنالاو لدعااو قل

 آاومحرا ةالصلادبلع بوه هدألاو

 8 2 5 1 ٠
 | بلع نيعاشإ عاتم نم جرحا ددو عاوصلا اودهاش

 | لددو لاخلا ةقيقحىفال سعالا رهاظىف ةقرسلا ىلا هورسن كلذلف قرس هنأ م ىلع

 ملبن ىلع.

 ا ها انم ا لقو ةعاتم نه جر ,حا دقو عاو قل جا او نا دسألا |

 5 ىلع ان رغيف

 أ هيلع ده_كنت انو هناححأو كلملا مذف قرس كنا 0 ا نحلل نواب 0 0 قرس

َ 

 ظ
 3 ا كلذ لقت ملو ىنعإ انزع اعالا اكيشامو 0 مهأوق ةقرعسلاب هيلع و

 ا أ كنا حمم رع -> وه اع ١ ةداهشب تسل ءلدو *ءاناع اعالا "ىف
1 

 1 1 اهديدمتو ءازلا رس

 ا ١ هوست موقلا ن أ هانءمو ليوا ا جاتحتال ةءار لا هده م

 1 ةوهلا ةءا رقلاو ةح اج موَشالِف ةروهشم تسل جعار ىلا هدم م نأ الإ هدر

 ْ اناف نع اعالا 5 ه انلقامو ىقعلا انلع اعالا انده_ثامو هلوقو كاونالا َى

 5 اجلا عد قرس كادلاو 0 نا أ ارالو ةقرعسلاب

 آو ا 1| تسلا

 اال

 اود

 اعالا ”ىش ىلع انرعيف ةداهشان» تناكام ءانعم لبقو هعاتم نه ا ارا 37

 ' بوقعي مهل لاق ليقو مهعزب كنباع نص نع ريخ وه امناو ةداهش هده تسسلاوا ءاراع

 اولاق كلوقنالا دق هر د لالا نأ لدحرلا اذه ئزذ 11002 ها

 ا ءايبنالادنع كلذك ركملا ناكو مك انم انلع اعالا قرتسي قراسلا ن 1

 | محلا 3 0 بوغبا زاح فنك لولا نع دروأو هللا اك وطرو دانك
 كلذ ةيلا ىلع 0 طخ

 ”رئاك هنأ هلل - 1 0 اعا عد كن أ ادهلذ اسم هم قورتسملا ناك اذ

 || اعاموصخناكركملا كلذ 00 4 لمتح هناي 4ث ءاسب ا

 د



 0 هتناحاو فاسو نه م( هنم )م مب ّق سماك ةغلايمالءاتلا او نيسلاَ 0 وش ) ا :
 ءا امن اخذو( ىوذ ( فدو ةروس 0 2 0 <ء١ اا مهلا نال نيسااخسانلا 1

 طبع تاكيسس
 ا مهضعب ةاحانملادح انتم ِ

 | تا

 3 5 هتاحاو فرس ول ءرماوستدب 4 هدمها .اوسأتساالف نع امال ت1 ع تدي واف هيلع ؛ هاضرو

 ءايعسإل ا انا: 22701 57- . ا 3

 000 ا 2 عر ع مالا متفو بلالاب اوسياتسا ىزبلا نعو ةذاابكل ءاتلاو نيدنلا 2ك
 اولزيءاو اًددر ,ذنا © اوصاخ ف هلصا ىلع ءانلا لكيم رهلا د 0 قلاةز ا

 ع لا هةموو ئادص كارل مي ام هتنزؤوأ ن ر كيكه هنزل -ةدحح واعاو نيحاستنم 5 1 :

 دجن هف مهضافاو كلذل
 ع 2595 ض0 ل كا

 31 ِع رش

 مهسفن | قمه 3 ماعداو

 هتقءقحو ىجحانتلا ةروص
 تو لقو نون وهو ىأرلا وأ ليبوروهو نسا ىف 6 م مريك لاق ة »ف ةيدنأو

 نوكي ش ىجحلاف
 1 اح لدح اعاواقم 6 3 هللا ٠ نماقثوم م اع 0 3 َُك اول 1 0

 ىدعع

 :> صو جرود دعا و ه7

 ساسملا ىهع ريعتلاكىحانملا
 8 عدلا ل قدها مطر رفام اذهلق نمو ”* ليقنمو 0 ةشهدس ن دكا 1 هم نذان هنال هئماقلوم

 ْق مهيجانل 5-5 020 | ىصنتلا س ومى ةيردصم 1 زوحو ةدب حامو 3 اشف 7-1 7 فس ١

 ةفصىأىءمهرعأ ريبدت | مسا ىلعءوأ فرظااب فوطءملاو فطاعلا نيب لصفلاب سأبالو اولعت لوعقم ىلع فلاب

 نولوش اذامو نوره دب

 لاق) مه.خ ناشف مهينال
 وهو ندلاق (مهدبيك

 ا رلاو لعل | فوأل مود

 وهو مهسيئر وأاذوميوهو

 بأن أ اولعت ملأ ) نومعش
 هنلانماقثوم مكملع ذخأدق

 ني اذالق نالرظن هفو لبق نم رياظاو ءادتبالاب مفرلاوأ لبق قن موا فقسوب ىف 0 1
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 ا
 هللا دنع ةلزنم ىنهياناكم رش متن أل ىلا ةرهلاهدس ملة رسل يلع 2 !ىف ماع جامح الاف سول

 ية ققح مكتنايخ و ةقيقحلا ىفةقرسفسوب نم نكيمل هنال ةقرسلاب هوقيمر
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| 

 ا

 ظ
 ا! .اهاطعاو ةضاكد ل

 ا
 ا
| 
1 

 ا ْ
 أ

 ١
 ١

0 
 | ةيكوؤض مرغو برضي ىداعلالا كلملا مكحىف ن راكمثال هباضقو كلملا مكح ىف ىنعي م ةاودفد تلا

 ا

 ١ هللاقكلملا مكحىف دخلا سيح ن اره تقاس ون نعرفمتاشتو للا رق .

1 

 ا لوش ) ذخأل ناكام )

 || 0 ا

 | نأالا ) كلملاءاضقىف
 ا ا هللا

١ 
1 

 ا تالا كلذ نأ ىدب » هللاءاشي نأالا و كلذ ىلا ليبسلادح و تح هرب دامفسوب مهل أى لاعت |

 | ىلعرمالا رج ىتح هنواو فسوبل هللا كلاملاو ,اكدلك كلذ نال هريبدب و هللا ةئيشع ن 1

 ءدهىقو هنوخاىل !ءفسوب ةحر كان راك معلا نعي ةباطد ,هتاحرد هد ودارإ | قفو

 فسوب حدم ىلاعت هللا نال تاجردلا ىلعأو تاماقملا فرشأ فيرسشلاا يعل نأ ىلعةل الدي آلا || ناك وكامل تدق هاخأ
 هد

 قوفو#اهلكرومالاىفباوصلاوةيادهلاهجو لعدمجأ ةومابةوخاد اءهتج ردعفرو | هنا قراسلل كلملاءاضق
 ملا لكق وف دلاف ىل أ! امئ هللا ىلا زعل ىهتنين أ ىلاملاع ملاع لكف ىفسأ ايعنسال لاق ميل ءاعىذ لك |

 فسوب ناكو« 00 ةوخا نا ىلع لم لدي آلا قو ميلا ندعي ىلا وهدتأل ظ دكلاءا سب نأ الالاش ومرثيو
6 6 1 00 

 | ىلاعتدبر ر]هأ ول عضاوتلا ر رعت و ةسفل ملا دل مهخبن 0 ىرامثالا نب -١لاق مهنمعا أ

 ا
0 

 ا

 ا
311 

' 

 مطق لاقبو مرغيو ب رضي

 هللا ذرب هبافسوباعامالا
1 

 || ةوخا ىنمي ككاولاق ضىلاعتهلوق # 8 رم ملاعولتتالانمال هدا ع أ ذخأي قاكفكللاءاخت وت
 | امو ىعي « لبقن م حأقرسدقف عاوصلا نيماش, ىنعي © قرسينا © فاس ولا (تاخ ردعفرت ) كلذب

 1 | نادت برش ينيلاعألا ادهنا كامل حس هي اة ١ 1 5 الار هال

 3 ع -  عفراك ( اًشن نم م) لئاضف

 د. ( اعذلا رث ملا لكفوف ورمل لاقيودح أد قوف س دلف هللا لك ا د لكقوفو(ملع من لكون امدلا ىف

 أ
| 

 5 ا ةتالءوح ًاهابقنم(لبق 9 نهال أ ق رسدقف) كلما ةياقسنيمانب قرسنا(قرسينا)فسويةوخا (اوا اق)دحأ |هقوفس دلق



 ( فسوةروس )+ ا دش -

 ك1 ول لإ رمص» 0 0-2 1 نذؤللاًادبق 0 4ةمعواب ًادبف 1
 ا 0 تو وركذي هنال عاوصلاواةياقسا|ىأ «اهحر حسا موي ةمهتالا ف فن نيهان 1

 أ © ف سويااندك هه ديكلا كلذ لثم « كاذك 3 ل اًشوواو ١م ”يرقو 4 ب[

 هيلا هبات .>واو هابأ هأ هانط عناب

 . بامصأ مالكنه وهللقو فدوب ةوخا ا مالكلا اذه ليقمم نيلاظلا

 نادصأ لاق ةئس قراسنا قراسلا ءاز> اوااقال فسوب ةوخانا اذه ىلعف فسولا ا

 ءاعولبق م ءوابأ ديفإ# لجو نعدلوت و6 نيةراسلا ىنع نيملاظل !ىزت كلذك فسوإ ْ

 ةنس قرتسينا قراساا ءازحنا اورقأل فدو ةوخانا ريسفتلا لهأ لاق هي دخأ ا

 هيدي نيب اهشيتفتن حاف تكول مهودرف مكلاحر شاش باص لاق ا
 ادحاو اد>حاو ميعوأ شتف لم ةمهلا ةلازال هيخأ ءاعو لق متيعوأ شيتفت أدف ا

 مل قدم مهفدقام امنت هللا رفغتساالا ءاعو ردا اعاتم 3 هي ناك هناانل 0 اتقلاق 1

 0 ككرتنال هللاو هتوخا لاقأ.ث ذخأاذه ناظأاملاق نيهاي*ش لحرالا قمن

 هلوق كادفدف عاوصلااودحوهعاتءاوعثالف انو كتتفنا بطأهناذ هلحرىف ظ

 نالقو ةياقسا|ىلااهدرهنالةيانكلا ثنأاع'ا : هيخلأ ءاعو نه اهح رس مث وه ىلاعت |

 مام قرم وب ةو>اس نيا ال لح رنم عاو ىلا جرد 3 تو ور ديعاوسلا»

 لئار ون لب نيماشإ لاقف 52 اذه كا قمعألب م <مانل ١ لازام لال :ىاب |

 ىلحريفعاوصلا اذهعضو ىذلانأ 4 رياا .يكله ا ا ا < مهل اراه

 هودحلاو نيماشإ لحر نم عاوصلا او> رحم“ | نيذلا هو مهلاحر شيتفت اولون نيذلا

 | ةكدكلا كلذ لثمو ىنعي * فوم اندك كلذك © ف_سوبىلا هودرو ةتيقربا

 كل5 لث.ئأ قراسلا قارس ف0 رح هرك ةىذلا مكطاىلا ةراشاوهو فسوبل

 ةءيدخلاوةلبعلل رامتسم ديكلا ظفاو فسويا هبانيكح فسوبةوخا هركذ ىذلا ك١
 هنا_دس هللا لالخ قيلياع ةلفللا دلع ليو 1 بيف لاغ لحوْع هللا قفاذعا

 ديكلاف ميس انلعف ءادتنالاف فسوسب اواعف اكىندي ديكلا ءاز> انهديكلا لوقنف ىلاعتو |
َ 

 ا
.8 

 ءازحنا ١ ومكح زا افسوةوخا ا:مهلااك ىنعملاوَق وا ريبدتلا هللا مندو ةلم .لا قالا نم

 هيلا ىوضبل هي ا قى عاوصلا سد ىد فسوب اىرهلا كللاذك قر نإ قراسلا|

 ١ هللانم اربخ مقوان دك ىرا مالا نالاقو ف-سول انءهنص لققو فول 0

 همم ناك قوام ن رع هنري ا اذاهناذ نيقولخلا تاصداق ءاَنَعَد فاكر لحولعا

 ا نععقو هامل ةمومذملا ىناعملا نم ىرعم هللا لمف عضو»ىف وهو لايتحا ا

 90 ىذلاب هتكدشم هللا نم وهذ همفد ىلع ردشالو رعش ال ثيح نه كنود رام رب دنا 1

 نم هنعش » ىذلان نقلا رعبو هد ع قولخلا داك اذا قواخنا .نأل> نم

 ظ

 انهو>-وتدوسو انتصخفاني قمم د كولو نود 0 وأي نيماش ىلع اواقأو ءارخلا نم

 مه هر اوك )1 ىدانملا نا ليقو اقيقر نيمأ 3 دخافاو ِهلاَق ل 0 ةعاضبلا مضو ىذلا

 ا 0 ىلعف قو لطايلاب ريبدتلا دكا دا عالا نءالاقو هنوخا هد مكح امىلعا

' 

! 4 
' 
1 
| 

 ا

1 
 ا

 ا
1 
| 

10 
 0 دساللان فاو هلا أ 1

 ءاعو لق مهي :.عواب أدنف)

 مهتيع 00 أد 5( هن 0

 ةمهلا ىفنا نيماش ءاعو لبق

 لاكلقف فاو ءلب قدح

 اه ذلجلا اذه نظأ ام
 ىتح هكرتنال هللاو اولاقف

 بيطأهلاف هلحرىف رظنت
 مر الفاو كفا
 عاوصلا ىأ ( اه>رخضمتا

 3 (هيخأ ءاعونم )

 مثت ارم عاوصلا ريصض

 عجرب ثيل ااتلا نآل ثنا

 عاوصل ازال راظاقملا لا

 قفاكلا كنْونَو 0

 ككل لع قر( كلذدك )

 ندكلا كلذ! لدعم ىأ

 ( فسويل اندك ) مظعلا

 00 ىقعا

 2 ا 1 اص رإ نقراسلا

 اهشتفف 00 واب) فسوب

 اهدحبإف (هي ا ءاعولبق)

 0 نتاج رس مث)اه

 هللاقندما أ هما نم( -

 مك هللا كح رف فسوبىّتف

 اذكه ( ( 1357 ب ندد رو

 ) فسويل زانعت اك

 ةدكفلاو لعلاب ءانم كلا
|1 

 كلملاو ةودللاو مهفلاو ا



 :) انئحام 0< ( هه مد زم مهيلا كض| م عض تاكل دك 0 بمعتلا تعم هرف مسق (هللانأول ولاك)

 ا ودها( ْمرالا

 لئالد دم مك تيب ل

 اولخد ثيح مهنامأو مهند

 ةدودش.مهاحاور هاوثاو

 اماعطوا اعرز لوا الثل

 قولا نق اذعأ نم ددحال

 ىتاامهتءاضباودر مهنالو
 امو)ءجااحروف اهودحو

 انك اهو ( نيقزاتب انكآ"

 ةعرملا طق شتا

 ريومتلا تود اوااق )

 هتقرسءاز زحا 5 ًاعاو هصلل

 مدوحج ىف (نيبذاكمت ةكرا)

 ؛ اولاق )دنمةءاربلا كئاعداو

 (هل-رؤدجو نمهؤاز>
 000 ا

 مح نكوهل-رىف دحو

 نا بوقعي لآ ىف قراسلا
 أوتفتسا كلدلفةنس قرتسي

 وهف ) مهلوتو هلازحيف

 د ار ر رش , (هؤازج

 ود هسش قراسلا ها

 انتم كو الا ا دج

 ىهاك ةطرشلا ةل-لاو

 (نيملاظلا ىز كل ذك ) هربخ

 رصءلحأي( ملعدقا )
 (ضرالا ف دسفناانئحام)

 . رض٠وةقرسسلاب رمصم ضرأ

 ( نيقر راتانك امو رن رمانلا

 ىتفىعي (اولاق) نوباطتام
 نإ

 ىنعي ( ءؤازجاف )فسوب
 منك نا)قراسلا ءازجام

 قراسلا(ءؤازحاولاةنيبذاك

 ن لالا 2 ( نيملاغلاى كل ءازح دابفتسالا لوقت ( هاذ ,- وهف )ةترسلا(هلحرىفدحو نم)

 بمححي -

 اماعأ لَك لك ناك و ةلامد ١ زاوح ىلع سدس منا هددؤا ليفك

 0/1” 10م مما ااا اا ااا ا ا

 كةلافكلانا ىلع لدن ةيآلا هذهو

9 1 

 نم م عال ١ ناتج جحا مصمم ا .٠-0 وح عب دم سمس <

 دقاؤ# ىل اا: هللا مسي ا ءابلا ع نمهلدب ءاتلاو كيلا تي 34 هللا اولاق 9 و

 الهلا ةءارب 0 اودهشتسا نيقر ءاطانك امو كر ,الا ىف دسفتلانثحام مل

 ةعاضلا د رك مهتناما طرف ىلع لدءام كلملل مهةلحادمو مها ىف ركىف مهم اوةىع

 5 ءٌواَر ,-اقلاو هلا ةدحال ا طاير لوا الثا باودلا مأ "ومها ر ,ق د جدلا

 عدا ىف نيبذاك متكنا 9 فاضملا فدح ىلع عاوضلاو قربا وأ قر داتملا ءأ زحاق

٠ 
 ا

7 

 ىق دح و نم هّواز زد>اولاق 0 ءاربلا حون ءىذددلأ هلق رس 3 ز> ىأ# 3 ز>وهت هر

 رش ءٌّواَز ز>وهفهلوقومالس ا١وةداعلاةمأ .اعب وع 2 رمش ناك < زك دقاقا رتسأو هلحرىف

 1 رش اهنالع يل راوجوا يملا ىنمم اهنمت ءافااو رم ريخوأ هلمازلاو مكعل

 دحو نم هو انج لبد 1ك ريم /| ماقماهف ر ,هاخاا ةماقاىلع هؤاز>ربخ ئهاو ة لاو

 1 علا 4 نيلاظلا ىزحت كلدك قوخو وهف هلحرفف

 111 لص هتلالوسز 1 5

 ةلافكلا هذه مصت تفل تلق ناف * لفكلا ل
. 

 !.ّلاو مراغ لما هلوقىف اهب ميو هيلع
 ا ع اش قسلال قزاس سلا نأ عم

 تاج دلفكلا هذه ل لل 0 لعأ و ةلامح نوكف سامب

 حخدنالو واولا٠ نه لد ءاتلا يك هللا ف فسوت ةوخا ىفعإ ه#ئا ولاَ ع هيلع ل

5 
0 

- 
 ىلع كلذ لمعت ا اقارسد اونوكي مل هم

 "نامزلا كلذ مهدنع ةز ام

 'ضرالاىف دفنا انئجام متلع دقل © هللاو هريدش 1 ىلعالا

 مهنا اع دا هنيسعا ىلعاوفلح فسوب ةوخا نا نورسفملالاق «نيقراس انك امو

 هنالدلاقملا هده اولَو اعاونيقراس اًاحام مهنا ىاثلاوهءضرالا ىف داسفلا لحال اًواحام

 ةعاطلاوريهلاعاونا اعنيبظاوم اوناكهنا وهو ,هقدص ىلع لدءام مهلا وحن مرهظدق ناك
 3 تناكنهو س 3 هده تناكنرهو سانلا

 لاف هللا مسا

 3 ل 5 : -
 50 ىذؤتالثل مماودءاوفأ اودشرمهنا مه سمح | نم غلب ىدربلاو

 'ةاوذر اوناكدق م5 نق راس اوناكام مماوهو ىناثلاامأو رع هقح قداسفلاو 2ص
 - ب

 ١ سيلف هتقصهذه تناكنمو اهذخأ اول 1و مهلاحريف اهودجووىتاا ةءاضإلا
 | انس الف نيك راض انك امو ضرالا ىف دسفنل انعام 00 كلذ لحالف قرانسي

 هؤازحاف 8يدءامحأو ىدانلاوهو فسوب بام أ ىنءي # اوااق © ةمجتلا هذه نم مءارت

 رالا فدا انئجام مكلوقى نيبذاكمتكنا قراسلا ءازجاف ىنعي © نيبذاك متكنا

 | سدي هل -رىف دجو نه هؤاَزَح 8 تغدو: ةوخا ىن#ي 4 اولاق ف نيقراس انك امو
 ١ ناكوذةتسةقرتسفدن# قورسملاىلا هتكرب ا هل-رىؤدحو ىذلا قراسلا ءازح

 ش رو قراسلا ب رمشي نا رصم ا ناك راسلا كح فيوقعي لا ةئْسَكلَذ

 ١ انعرشىف عطقااىرحم ىر# نامزلا كلاذىف مهعرش ىف اذه ناكو نرركلا ل دك
 5 قراسلاءاَر 7-2 نا ىعأ اومعاام ا كلذلف قراسل اق : 5 أ كح ذخأ نا فسوب داراو

 ع

 ها زدح ءازجلا اذه ىنعي « ءداز - وهف و“ د رععو هدد رح ىلع 2 1 7-1 0 ديعتشا نا

 | ىزجةنس قر راسلا قرت رم سسلا ناوهو ءاَز | اذه لثعب ؛«ىني © نيلاطلاىزجت كلذك ©



 هي 26 رم ١ء
 ا

 ةياقسلاةن هت ناكو أمال تارئاس « صعاب هل.قب مل هلأ # نوق را مكن اريعل ااهحن 0 0

 نوقرا امل مرجاو اان م بعدل نوك ةراسل مكنا ةانمم لقو نيماش ىذرب اهيلعءادتلاو

 هلوقكاسادكال ليف هد رات عا ريست اهنا لاجالااهءلع ىتاالبالا مساوهو ةلفاقلا ريعلاو |

 2( فسوةروس )

 عاض ”ىشىأ # نودقفتاذام مهيلعاولب داو اولاقه» ةلِفاق لكل ريعتسا منيا ةلفاقل هيزوجت

 هدقفأ نم ن نودقفشت ىثرتو + هلاكم فرعبال ثرحن سلا ل نع دقفلاو مك

 نيعلاومضلاو عفتلاب عوصو عاص ”ىرقو## كلملا عاوص دفن اولاق 3 ادقف ه.دحواذأ |

 ه# معزدبألا و هلذادح ماعطاا نمو ريعب ل اج هنءاح 4 نآ 00 ةعامصلا نم غاوصونيغلاو 5

 لاجالا اهف ىتلاةليفاقلا ىهو 6 ريعلا اهتيأ مالعالا ةغللاىف ناذالاو عم لعاودانم

 لاءءلاو ريدحاو لبالانم هيلع ريسام لك مث ”يااونالاقو لاغبلاو ا لتوا
 اهلع لمع قالا تلا لف كلل ما اهنا لاقنم لوقو ريع ىهف'

 كلذ 0 ريو ةلفاق ى هه ليقو ىو بهذ ىأ ريعت اهنال كلذ تيمعس لاجالالا

 مكنا #9 ريعلا 0 ؛أ هلوقو ربع ةلفاق لكل لبق ىتح لامعتسالا ىف

 اديه نكلع 5 ناذ « ءافخ قدح مإ لام دخلا هفراو اوغقف # نوقر ١

 ار ففيرشو ةيصنق ولع عم ف سو نا ناكناذال مأ ف سون ساب ءادنلا |

 كلذ نم مهتءاربب هلع عم ايدك ةقرسلا ىلا مسخ اماوقأ مينا ةلاسرلاو ةودنلانإ

 تاقءابلا اوبسن ىتللا ةمهتلا كلتنع مهتءارب :ريظأ ثايفدءيعأ رش ءاخلا كل ناكذاو

 لاك رك اقلا هدخال رن ال فسوب نااهح ا ةمع (لاذلا اذه نع سار

 لاق قيلي الام ىلأ اسف هيفا ع ريبدشب الا كلذ ىلا ليدسال 0 2

 3 الفد ىذر دق لب مالكلا اذه تيبعب هاق ماع ريدقتلا ١ 0 لف كلذب تدضر !ِ

 مالكلا اذه 0 .هظاام مهناالا هيب أ دود نوقراسل مكنا ىتمملا نوكينأ قاتلا

 ىداخملا نوكي نأ لوح 5 نعرف ضي راءملان م

 ندي ةبارلا» 2 اذه ىلعو ماهفتسالال يبس ىلع ءادنلا كلذ لاق اعر

 مهنال لاحلارهاظ ىلا برقةالا وهو فسوب ماب كلذ 00 مهنا ىل !ع لدبام نآرقلاىف

 نيذلام» مهنا م :ظ ىلع بلعو معايغ د1: كايه 0 9 ملو اهودح ا ةياقسلا اويلط )

 لاق «نودقنت اذام مهلع اولبقأو اولاق مهنظ هيلع ىلع ءانب كلذ اولاقف اهوذخأ ْ

 06 مكمركل أ مهل اولاق فسوب ةوخا ىلا لسرلا ل_صوامل رابخالا بامتحأ ١

 انقذ او اذامو ىلب او 16 كيف لعفت ملام مكب لءفنو ليكلا كلا فولو كش /

 ىلءاوفطع ىأ مهيلع اوانقأو اولاق ىلاعت هلوق كلذف ريغ !4 لع مهتنالو كلملا ةياَق
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 2 هن لاكي ىذلا ءانالا عاضصلا  كلملا عاوص دقفن 9 هءاععأو نذؤملا ||
 5 ىفعي دبع لجل عاوصلاب ىنعي 0 اوي ناعيص هعجسو هيف ةغا عاوصلار 1

 ١ را ناسلب ليفكلاوه مي ءءزلا ىلكلا لاىاق ليفكىأ 4 مءزدب اأو مالا .
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 هبءاح نمو ( الملا ىمهتا

 ليفك(ميعزدهبان أ وريعب لج |
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- 

 ليبسالو

 لكلا ىنوأو مهبابسأ أبه سا ا «ع
 لحر قةياقسل الءح) مهل

 ةيرشه ىه ةياقسلا( هلأ

 عاوصلا ىهو اهب قس
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 ) ىاذ كلادام لعفاذ ىلابأال لاك دمح الام ىل ول كش 7 عيظف سحايب كرهشأ نأ دعبالا :

 نهج الف ف لحو نع هلوق كلذف تكف أم لعفاف ل لاق كل عل رست أ

 0 هآلاقوهعم تابف م نوكيف هلىناثال اذهو اتيب ركتم نينثا لكل زل لاقمش هتدئام
 ليحارالو بوقعي كدي ملنكلو كلثماخا د نهلاق كلا اهلا كيخ الدب كاخان ك1

 "لاعتفا نزحئنالف ©« سئتبتالف كوخاانا ىنا لاق © هقئاعو هيلا ماقو فسوب كف

 | ةمةياقسلا لمج مه زاهجب مع "00 اا د 2 »سؤ لام

 - تسي تناكل قو هءلاكي اءاص تلءح ةبرعشم تناكليق « هيخا لحرف ةيرشملا
 با وج فدح ىلع لمحو ”ىرقو» بهذ نم لقو ةضف نم تناكواهيف لاكيواج باودلا |!

 دانمىدان «نذؤمنذا مث © اوقلطناىتح مهلهما ءريدقتالف
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 ”وللاق رد لك رو هه دز أو دحض ب ءاحأ ديلا ىوا هلوق كلذف |ذاع

 : م هيدلوال 2 كلذو سل ننال !ى نيماش امو لاق نيهاع 7 لاق كء+ءاام فاسو

 / لهف لاق نيتبريشع لاق د كلل هف لاق 5 ليحار لاق كمل | مسا امو لاق تكلم

 | افلخأ لدن كاخأ نوك أ نأ بتحنأ فسوب لاق كاهف نأ ىلناك لاق كمال خأنم |
 ' لمحارالو بتوع كدلي مل ن :كلو كلملاابأ كلثم اخأدحم نمو نيماشإ لاك كلاهلا

 ١ «كوخأنأ ىناه ا هيلا ماقو مالسلاو ةالصلاهيلع فسوب ىف

 ” سول نم لعتفت سئنب ةغل لا ل ل لب © سئتبب الف فاسوب ىنعي
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 ااامع *ىشب كيتو تالا نيهان هيخال فسوب لاق مث م هيلع ايفاص هبلق لثم نيمايذ
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 ١ تناكسابعنبا لاقاهف باسل كلملا ناك ى جلاد رعلا ىهو #4 ذب أ لحرف ةياقسلا

 ٌ ير ا ركع لاقو بهذن ف لو ةضفنم تناك ق هع ١ نبا لاقو ددع رار نم

 ا او تارت ناكو اهرب لاكي الكا ال ايكم فدسوب اهلعح رهوجلاب 3 ةعض ص ةضق نم
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 1 ١ اولحترا مث نيماش د ماعط أ 6 تالعحو دحاو ءابال 9 | عاوصلاو ةياقسلاو

 اوجرخ ىتح لقو الزنم | و.هذو اوقلط ذا ىتح فسوب مهلهماف م ءدالب ىلا نيمجار
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 ءاضقا# د4 1 م هللا ٠ ل 00 هإ 0 0 بود-قعا 5 4 م4 62 ا :

 ها>ح 52 اوضلا 31 -ح وب نيماشا هدخو ٠ 0 0 ١١ ملال أهم هيلع تود لاتاك ع
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 . مكيلع ىضقام# 2 لا ند كنع

 كمفنالوأ ير ىدقن

 م ىدتشنال بيس مال سلا مهيلع ءاس الا لعف ناذ برستلا ةدافالءافلاو فطءال واو 1

 8 دلبلا ف ةقرفتم باوداع نمىأ محو, د سحا تس ند اولخ داملو 9#

 لطابو لاقتالا لبقتال هنال اضع نوكي نأ لطابف
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 هاور هلاستغا دنع نيتلاب 1 |1312 نب لهس ثيدحو سمالا اذيل وذو
 فورعمو ثيدحلا حورش بتكف "1 نايلأ ءوصوةفض اما 01 ك1

 هلوقىف هبنم نب بهو لاقو 1 هللاو 6 اذه سلف ةلاتس م لل اعلا دنع

 رهظ الا اولاخ نأ فاخ هلأ ةقرفتف باوأن ,م اولخداو دحاو بابنم اولدنال
 ةككدع بوق نا لقو هنع ىزوملا نبا ءاكح ةمهتلا نم رصم ها مهل

 : الا مذ ًالسلاو ةالصلا هيلع فسوب هدلووه ريعم كلمنا !ءدق ناك مالسلاو ةالصلا
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 ّ 5ك رود ملا ناف نبق رقموأ متتك نقع
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 ح نم اواخد املو نوكوالا لكوتلف هيلعو هربع ىلعال اهلك يروم تدك

 ءامرفلا ةنيدم لبقو رصم ةئيدمل ناكو ةقرفتملا باوبالا نه ىندي © مهوبأ هرعأ
 اهلك اهباونأ نم اولخ دف باو.أ ةعبرأ



 ( فدوةرود ) هت م١ ع

 ىايلاةو © ملطم بقرد# ليكو وف هنايناو قثوملا بلط نم *# لوقنام ىلع هللا لاق 99 ١

 ةهباو لاج- قعود اوناك مهنال 3 قر رقم با ونانم اواةداودحاو بابو انه 7 ا

 أ دنع ةءاركلاو ةبرقلاب رصم ىف نبرهتش ةدحاو ةيكراتار ل ءاع هلل ذامف كالا

 عادلا 000 أوناك مهنال ىلوالا ة ركتاؤ كني مشوي هادا ٍْ

 مالسلاوةالصلاهماعهإوق 0 ىذلاو د نيعا أ اهم رانا سفنللو نيهاش ىلع 0

 دقعلا اذه هلا لوكوم هلا,وسصع لسكو:دصاشلا ناك لوقنام لع دعا

 تضوفو ىلع تلكون امدعب املك ك يلع ندر ال ىلالحو ىتنعو ىلاعت هللالاق

 د اودهحو تقولا م-هيلع قاضو مالا م دتشا امل هنا كلذو ىلا كلسعا

 هللا ىلع الكوتم مهم 0 اف مهعم نيماش لاسرا نماس بو«. دحب مدلل

 اواخدتال ىناي لاقو وه بوقعي نع ارابْخا لحونع 2 © هللا ه.سعأ اضوفمو 0

 بوقعي دنع نم او>رخامل مهنا كلذو #4 ةقرفتم باوأ نم اولخداو دحاو بابنه

 نم اوا>داو دحاو بابنه رصم ةنلده د ىدب اول>دنال ىنباي مهللاق رصم نيدصاق

 قرطلاذارأ تسلا لاثو كانا ةدبرأ دش زب رصخ ةلطدل باوأ

 مهنا نيملا مولع تفاح كلذ مه سمحأ اعاو ةقرفتم قرط نه ىفعل باوبالاال /

 سابعنبانع (م) مثولانع ىهنو ىراختلاداز قح نيعلانا لاق سو هيلعدتلا

1 

1 
 نيعملب لصت ةيع“ ةوق هينيع نم ثعلا 0 الا نأ ١ 0 نيعال نيدشملا نيرعئابطلا ضل

1 
 ا

 هسدكت ز والو هداقتعا بحو هعوقوب عرش اريحا اذاو لوقملا تازوكت نم هناف لبا

 ل ترقلاو م ةيك“ وذ 0 متتعالاك اذه عتتعالواولاة دف. وأ كلما

 ملم ريغ ادهو ىرزاملا لاق نيعاا اد 6 انيس ريع ناك ناو كلبف 3 !ِ
 اني 8 عل اهطلاب لوقلا ا 9 اند 4 ىلا هت هللا االلا لعاذال 0 مالكلا ٍِ 0 اذيب ان

 ثعب 5 اذه لوقت م هولاقأام لطب اده ررقش أذان اش شل هريسعىف ا ثدحلا نا

 ْ توقعي لاق ىنعي لك 0 1 هلال » اواو مهدهع و الف ىن

 ١ اظفح ري هللف بوقع. لاق امل رابحالا بهك لاق ظفاح ىنمع لكو 0

 | نا مه أف دحاو لحر دالوا اوناكو ةماق دادتماو ةوثو الاج اوطعادق اوناك

 ! هللال وسر نا هنع هللاىذز ةريره ىبا نع قو نيرسفملا روهجو ةداتقو دهاحمو

 ١ هتقيسل ردقاا قباس *”ىش ناكولو ق> نيعلا لاق لو هيلع هللالص هللالو-سر ا(

 ا اعلا وي نك تلاقي الا ل لإ در ةقلاع نع لع | وا ستعاذ ملسغتسا اذاو نيعلا

 | ىلاعتهللادج رىوونلا ند! يح مك |لاقودو ادوبًاهحر خ أن يمملاهنم لستفي م 0 وتيف
 ا ةعدتملا ن٠فئاوط هركتاو قد ن كلا ولاقو تيدا نه رعاظ :, ءالعل |ريغاج- ذخ أى رزاملا 0

 | داسفاالوةقة>بلقىلاىدؤ.ال وهسفن ىفافأاةعن وكي ىنعم لكرا مهل وةعداسف ىلع ليا دلاو ا

 9 5 0 ِِء ٍ هج 7 3
 ١ عزدفو لاق ةرد الا روم نم هنري اع مهب ذكت نيب قرفنمدال ليقو هراكتإ

 كي

 كك مهضعب (لاق) مالسلا

 ب وةديلاق ىنعملان ال هملع

 ا بلط نم(لوشنام لعمشللا)
 (ليك و)هئاطعاو قئوملا ا
3 

 هيلا ناريغ عل ططم سقر 0

 ودا ناو دلاق كاودللا 0 مد ل اصش

 ا
 قرش نامل والا زوج الاذو ا

 دصقبف توصلاب امه

 لاكو )دتلا مسا ةمغنلاةو هب

 حاوي ناو شسالا

| 1 
 م4 0000 و

1 

 ب قر قتلا ا 4

 اوناك مهنال 0 ةركلا

 ىلوالا ةركلا ىف نيلوه
 نايهدو> وان دنع ق> نيعلاغ

 رظنل ادنع ىلاعت هللا ث دحيم

 ا اصقنه.باجالاو "ىفلاىلا

 لص ىناا ناكو اللخو هيف
 نسحلاذوءإ تو هماع هللا

 6 هللاىذر نيسحلاو

 داع لكم ماسلا اهنا
 ركنأو ةمال نبع لكنهو

 دود صموهو نيعلا ىفايلا

 ع . 7 .٠

 بحأ أ لَو انرك ذاع

 هؤادعا م نطشال نأ

 مهك الهال اولاتههف

 م

 لوقنام ىلعهللا)بوقتعي (لاق) | ظ

 لعل لاه زؤدهش( لك ف

 ارلش تال از ل( لاقو) و)

 ةكس نم 5 ) دحاو باب رم

 باوب اطار فر ةدحنر |

 ةفلتخم ككس نم (ةقرفتم



 و | دوام ريغو )ام رهظتسنف اديلا تدر انتعاض, نا ىأاهلع ةفوطءماهذعب لاو ىنبنامهلوقلة«خومدفن اتسم ةلج

 اختم ”ىث هيصياق انئيحوانباهذيف ( اناخأ طظفعو ) كدلب ريغنم لمح ماعط ىهو ةريم مهل ايلحم ىأ كلا ل

 00 لاق ) همظاعتال رستم هملع لهس( رب ريمس: لد ؟ كلذ ) نرخ ب اوهكتساب ريم قسو دادز'(ري ربع 01 اد زنو)

 1 وهللابهأ اوفلحنأ دارأىأهللادنع مهن كو ب فوطت ىتح ىنءملاو( هللا نه زادهع( اقثوم ١ ءاماابو )0 نوبؤت ىتح

 انذأ دقو دوهعلاهد_كق بام هي 5. ز- هفاملانال 4 رشثع كلاثلاءزجلا) هنماقلومهنلاب فاما لءج

 اب رهظتسأف انلا تدر 0 2 وديع لع 509 0 انلها ريعو م ىثبنام هلوقل عضوم ْ 0-6 0 ١
 1: 0 انباياوانباهذ ف فواخلا نع # اناخا ظفحنو ظ كاملا ىلاعوجرلاب انلهاريعو 5 0 0 ١

 زاك اذااماذ ةيماهفتساام تناك اذا اذه انبخلا باوحصتساب ريعب قسو © ريعب ليك | 0 0 0 3

 ٠ اوافق ىتنالعأ ينام لع ةفوطعم ل الا نوكتنا لّتحاو كلذ لقحا ةيفان امك تابعوا يب
 اوداراف مهل ليك اماولقتساانفيكيال ليلق ليكم ىأ 4 يسب لك كلذ  اناخا ظةح وانها | 4لوعفم وهف هباسالا
 اوكتنا زوجيو 00 لاكيامةلا اوذادزن وأ كالملا ىلا عوجرلاب ٠ ىئءااتقنا ١ هلوقوهو تشم ملا مؤلكلاو

 مالكم هنا لبقو همظاعت الو كلملا هيفانقباضيال ليت قفلت ا لل ل كا ىايفتلاليوأتف هب وننأت
 / اذرا نا لاق 9 دلولابملثا رطاخمال ريسي “ىشريع 0 هانعمو مالسلاهيلع بوقعي |! الا هينايتالانه اوعتتعال
 هءقثوناام نوطعت ىتح * هللا نماقثوم نونو: ىتح تأرام مكن تيأرذا * ممم | اومنعال ىنعيركب ةطاح الل
 ةللالا للعلا نم ةلعل هنم
 مكب طاح نإ ىهو ةدحاو

 ماعلا معانم ءانثتسا وهف
 نمءانثتسالاو هلل وعفملاف

 ىفالا نوكيال ماعلا معأنم
 ةنلاب هليوأتنمدبالف ىنتلا
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 لد مهقنومههون ف١

 هيلع دع بردهللاب اوفاح

 لجرلا مكب ري لب مهوب امهل

 مهاردلا هةعازدر اذهب

 ٠ ع .٠ ع 1

 اناه أراتع (انله اربع وزدنلا

 باهذلاىف (اناخأ ظفحنو)

 2 هللا ذا مسقلا باوج هك هب هن ىنشن تل 98 هللا رمل ادهعىأ هللادنعنم

 اك - اوكلهتناالاوأ كلذ اوةيطتالف اوبلغت ناالا  ركبطاحم ناالا #9 ه.ىنننأتل هللا

 ّ 1 ةطاحالا لاحالا لاح لكلع هءىنش انا ريدقتلاو لاوحالا تان رم غرفم ءانثت_-اوهو

 امنا تالا نم نّرمتتعال ىأ ىننلا ليوأتىف ه.ىنات أت هلؤقنا ىلع للعلا ,عا نموأ

 1 / مهدهع## رهقثوم هون !اذف ف كلءفالا بلطا ام ىا تلمفالا هلباب تع هال ةك كب ةلطاحالا

 20 ل

 39 مهلارخآ دلب نم هبلج وماعطلا مهل لجاذا .اريم مهري هلهأ ًازامنلا بانه يع

 | قد هلع فاختام نيمايلب ىنعي » اناخأ ل ظفوتو 4 ماا هلمحنو ماعطلا اناهال ىرتش 0

 ا 000 1 لج انلاج الغ انحلت الذ ادزتو ىعب « ريع 92- ادزنو# كيلاءدرت
 5 كلملا لع زيه ماعطلانم هدادزن ىذلا للا كلذ نا ىنعي 6 ريسي ليككذإ»

 | 4 0 لك انمم دانا ىذلا نأ هانم لبقو كلذنم رثكاب انم أو هل
 ع

 قح مكنم هل _سرأ نل 98 بوقعي مهل لاق ىنعي 4 لاق قم انلهأو انيفكيال لبلق

 هللادهع قونؤت ىح نيءاشإ مك ل_سرا نل غل 3 هللا 00 اقوم نونؤت ٌ

 دادزنو ( نيماش ىحلاو

 ناك ذاريعب رقو ( ريعب ليك

 ( نيد ليك كلذ)انءموه

 | لاش وهيدس ىطعت ريس لج

 4 ه.ىنذأت 0 هيلع هللاداهشاب 5 و لقونملاب 5 وما دهعلا ف ةدولاو هقاثمو ا

 1 اع لات ركب طاح نأ ال اوف هب ىنذنأتل هللاباوفلت ىت> هرب دقتو نيل لج الانه ماللا تلد
[ 

 ةتراتوأكاهاذا نالغن طيحأ لوفك كار !ىدنعرل اردغنو فاعجاوكلهتنأالا |

 هون الك 8 | ال اعج اوليتنأ الا ةداق لاو ك3 ء 22ج ل رعت جو جل جو جم ج اووسم
 6 0 0 0 ا يتسلل اج اويل دلما اطل ٠ ةئاكو ريب أ اذه

 00 ىلا 3 0 (اقثوم) ف 7 0 0 مكس هلسر 1 0 ( مهوبأ مها (لاق )كن م بلطت ةئيه
0 

 39 ا كدصي نأالا لاَشو زاجسلا لام كلو نأ الا ( م طا ناالا ) لا( هب ىنأتل هللانم )

 _-_-- د مس بم

 مويبأ كاددر لع هلل |نممهدوهع(مهقثوم) هابأ اوطعا ) 0 1 ؟ )ضرالا نم 5



 «( نوظفاحخهلان اوزانلا تك ىلا هلادتك مك لتكيىأ ىلصوةزج لتكي هيلا جاتحنام ماعطلا نم لكك
 هلاثاو بعليو عتربادغانسسهلسرأ فسوب ىف ملق مكن ا ىنعي ( لبق نمهخأ ىلع 0 لعلاة)» هوركمهلانين
 كو ركب 1 اظفاح 0 ١ لاق 7 كلذ لثمنم لمان 4 كتاب م مح + مثديخأف هنواوشكنر

 مرأوهو )يغالزيع وهف د م انما رثنمو ا 2” ة 1 ريو حوحو ملال دوا للا

 : هلع مبا له ذ 5 مهل بوقعلا 5 لاق هور 0 م نوظفال هلاناو 32

 ريخ هللاف 6# نوظفامل هلائاو فسوبىف متاقدقو *# لبق نم هيا ىلع مكتسأا مال
 ١ ةءارق ىلعاظفاحو زييعلا ىلعاظفح باصتناو هيلا ىكسحأ ضوفاوهلع لكوتأف 3 الخ

 منينأ وجرأ راف (نيجارلا

 ىلع عمجيالو هظفح ىلع
 لاقامل بك لاق نيتبيصم

 ىلا اعتمّللا لاقاظفح ري هللاف

 ندرال ىلال->حو ىنزعو قي ضلال هلق 5 تجاور #8 نيظفاحلاري :

 اوهتف املو )امهيلك كيلع ١ ةغدملا لادلا 0 تدرى ارو © 00 0 هد 0 رعتاو
 مهتعاضب اودحو مهعاتم 0 ١

 قيمت ميلاتدد || 4 ٠

 لوقلا ىف ىنبتام ىأ ىنالام |
 لاهو قحلا زواختنالو

 نم انب لف ام ءاروأش ع ,

 كنم ديرتاموأ ناسحالا ١ نيمانبىدلو ىلعركتمآ فيك ىنعي « لبق نم هيخأ ىلع ركتنمأ ام الاهيلع مكتسآ لف :
 مايقول وا ىرخت 0 | هظفح ىل مم دمكو فسوب ىف ةليعإ مالكلا اذه لثم مت كد مكاو متل نا

 اذهءاروبلطن ىشىاىأ | لاقمث انههلصحم فقكف كانغ ظقللاو ا ةامفاق نوظفاخهلاناو متلقوا
 (انيلا ت درانتعاضب هذه ) |١ ىلاعت هللاىلا ضيوفتلا هيفف هل كظفح نم ريخ هللا ظفح نا ىنعي © اظفاح ريخهللاذل

/ 
, 
 لد مالككلا اك رهاظو نيجارلا جرأ وهو 2 رود عيج يف هاملع داعع ١
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 ا تقولا ق قضو طحسقلا ةدش 7 مع هلسراو اوريك ال حالصلاو ريخا من ا

1 

ْ 
1 

 ناالج هلرتشن لاش والج |

 هلاناو ) نواب تأرق
 هدب نوئماض ( نوظفاحخل

 بوقعي مهل ( لاق ) كيلا
 نيماش ىلع (هدعركنمآ له)

 هخأىلع متمأم الا)

 فسوب لبق نم (لبتنم |[

 ذدخآ ناردقأ له لوس |

 1 اثملاودهمإ |مكيلع

 فس 2 ةركيلع تذخأ#

0 1 

 بوةعا ن نأ وأ فسوب سو 0 ا 0 5 ا نه نيماشإ تيك

 رقه ناعيا مهعاتما وحمف املو له ىلاعت هلوق # كلذ 0 هجوحأ

 مهيلع دردق فدسو.ل | هوطعأ دق اوناك ىذلا ماعطلا نع 3 مهعاتم ىف 000 حو مأ ىف ع

 - كلذو تالطن 0 ىأو ىغبناذام قع * ىئمنام انابأاي اولاق 0 مهعاتم ىف سد و

 نيماشا ل ىلع بوةء اوث حو مهيأ ريصم كلم ناني بوقعيل اورد دق اون

 مالكل | نم باطن“ ىش ىأ اولاق مهيلا تدردق متعاضب اودجوو مهعاتم اومن ا

 اذ اودارأو نقلا انيلع درو لكلا انلىفوأ مارك الاو-ناسحالا نم نايعلا اذه دع اعب

 اك

 ظ
 5 ( اظناح يختلف ) 1

 انيلا تدر اتتعاضب هذه ف مهمبأ ب او بييطت _مالعلا 01

 ل

71 

| 
0 

 ا
١ 

 رم أوهو) املا

 2 ) م !!تدر ) مهءاعط نك 7 رد (مءاضب اودحو) مهةيلاوج (مهعاتماو_ههف امو)هتوان مو هبدلاو نم هلم هانا

 انمهارد ( انتعاضب هذه ) هنم اًذهانباطام لاشوانب هفطلو لجرلا ناسحانم انلقاع بذكتنام ( ىمنامانابأاياولاق) م
 لاق انيلا هلاسحا نم اذه وماعطلا عم م ( انيلا تدر )ماعطلانك © هانيطعأ



 تناكو 0

 وهواترووأ امداوا ًالاغن

 لاحرلا ىف سدلاب قبلا

 نوذرعإ (امنوفرعي مهلعل)

 مركتلا ق>و اهدرقح
 اويلقنا اذا) نيلدبلاءاطعاب

 اوعرفو ( مياهأ ىلا

 (نوعجرب مهلعل !مهفورظ

 مو دب كلدن د موق رعم لعل

 اعروأ انيلا عوجرلا ىلا

 اه ةعاحضل نود ال

 نم مبف اموأ نوعجحر
 ةنامالا دلع هدمعإل هامل

 1 5 نمر. ملوأ

 كك !ف) انثدتوحاو هسبأ نم

 ماعطلاب ( مهيأ ىلا اوجر

 اياولاق) لعفاع هر

 نودي (ليكلاانم عنم انابأ

 هبىب ونأتملناذ سوي لوق
 مهنال 36 م

 دقف لكلا منعا قرد اذ

 اك ل راف لكلا عم
 مناملاعفرت ( لتكت اناخأ

 مهمهارد اوس د

 مهقيلاوحىف (مهلاحرف)
6 
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 ةماركلاهدهاوفرعي كل

 وفرعي كل لاشو ىنم
 1 مهمهارد اهنا
 ذا (مهلعأ ىلااوبلقنا اذا)

 مهلا ) مهب ىلا اوعجرا

 قىرخأ ةلم ( نوعجري
 نانتكب( هي أ ىلااومحرالق)

 )+ وفرع مهلعل) ن زولعيال

 ا

 00 00م ااا ا اا ا 2-2-2

 نانم اعفرتو مهيلع الضو اع. سوت كالذ لعفاعاو امداو اللاعت تاك ماعطلا اهباو رش

 ««اهنوفر *إ مهلعل » هنن وجرت ام هم هسادنع نوكي النا نم هاقوحو مهم ماعطلان 0 3 داي

 ىلا # اوعجرو الي فكرا اذ | © اهوفر عل علوا هدر قدح نوفرعي مهلعأ

 عوج رلاهلا مهوعدب كلذ ذ مهتقرعم لعل » نوءح 7 م4لع 0 2 ع .ءوأاوحمت و ُ مهاها

 بهذ نا ادهدعب همزع كح ل لكلا انم 3 انايااي اولاق مهيباىلا اوءجر 0 4

 مناملاعفرب 7 ل ا يذم لسراف 2 نيهان

 أ ةعاضئاايدار 1 4 مهلاحر ف ممعاضب | واعحا 2 داك هنالغرهو هنافا 2

 اهنا سابع نب انع كاملا و مهأرد تناكو تففاسوم در قىذلا ماعط طاانع

 هريغو ماعطلا أهف لمحت ىلا ةعوألا ىهو لدحر مج لاحرلاو مدالاو لاعنلا ص كَ

 اوعحر اذاىنعي © مهلهاىل ١! اودلقنا اذا 8 تعاضب نوفرعي ىتعي © انو رعي مهلعا 9“

 هيلعمموتدر هلحا نم ىذلا كسلا اوفلتخاو انلا # نوعحرب ولعل 9“ م لهأ ىلا

 تدردق مهعاضب اودحوو مهعاتم اوهفاذا م, ما لدقف معءاضب مولع مالسلاو ةداعلا

 0 عوسرلا ىلع كلذ مسبق هنا عش و حو مك كلذزا اولع معلا

 طعق نامز نكن امزلان ال لاملانم 0 هيأ دتع نوكبألا نأ فاح ديا لقو

 هيلا مح اح هع موا هنوحاو هسأ نم ماعطلا نعدخأ أ نأ 6ك دنا لقو ةدشو

 نأ دارأ لبقو بءءالو مول هيف مهةهلهال هجو ىلع سلا نسحم نأ دارأ لبقو

 لبقو هيلا دوعلاىلا ىعدا كلذ نوكلل ممتءاضب در ولا هناسَحاَو هناك وزنا رب
 اهودحو اذا هللا ةعاضيلادر ىلع يخت اع و ممئايد ن "أ مع ديال كلذ لعق اعا١ |

 آ ع كلذ نوكينأ م,لا ةعاضبلادرب دارأ ليقو ءايبنأ دالوأو ءاببنا م مال قلاغرف

 ىلع نمد انا نأ اولا مهب ىل | اوعحر إف و نامزلا ةدش لع وخلو اسأل

 كرك ١اما توم دالوأن م الحر ناكول ةيظع ةمارك انهركاو انلزنا لحر ريخ

 0 خم هيلع ايار كلم ىلا معجر اذا بوقعي مين لاح ةمار 1

 كلم هنمارا اول ا را اع كلوعديو كيلع ىلضضي انابأ نا

 امهدحأ نالوق هيفو 6# لكلاانم منمإل انابأإي اولق مث ةصقلاب هوربخأو هدنع رصم
 دنع فاختملا مهخأو مهيبال ماعطلا هنه اويلط سبأ نم. هاب تنسوا ا مهنا

 ماعطلا لكلاب دارأو هيلا ةراشا ليكلاانم عنم مهلوقف رضحن ىتح كلذنم مهعنف مهبأ

 فسوب لوق ىلا ةراشا وهو لقتسملاىف ليكلاانم عنيس هناا ىاثلا لوهلابو لاك نال

 ]| لمحت ملنا ليكلاانم عنع نسحلالاقو نودرقتالو د ليك الف ه.ىقتوتأت مناف

 | «لتكتو» نيمايشب ىنمي كاناخأ نعم لسرأف# مهنعارابخا ىلاعتهلوق وهواناخأ انعم
 __ انعم هاياو اعبج ن 2 تا ىف 8131 ”ىرقو هشفتل لك ىح تالا ىرق

 7 الاو ) هسفئلرتشي( لتكي )َنيماَس (اناخ انعم لس راف) نيِماَش انعم لس رثملنا ليقسيابف( ليكلااانم عتمانابا اياولاق)

 ش ا اا لكبر لكلا نم
 1 اكلاشك :اىلا كلاعكا | منيف هسفنا 1 حالا ىلا ةداقلا ىلع ءاملاي ىلا كلاو ة ةزعح

و لحرلكب 1 هداف 3 مهااحز3ق مهةعاضب اولمحا 00
 ا 2 مهتعاضب هيف ىعي ادحا



 هب

 ر هب هجم سس

 ل أ وهوقر نها »5 2 1 1 7 2 ماظتسالاو سسهتلا» 0

| 
0 

 م |
0 

 ْ ةلقنا هال زاهجلا ل اداو هل>ال اًؤاحاع هنتر مهتدعب مهطصا |
 ا م كرايم *ئىرتزءاهح رماه فز امز ىرخ اىلا ةدلبن ملم امو رفسلا دد 1

 ا |نمىلق هيلع اولخ دام مهنا ىور 46 كسا نم كل خاب ىو الاق #9 رسكل 1

 | بوقتديدمسا ءاسنالا نم ىث قيدصريبك عشوهودحاو اوشن ,كئامناهتلاذاءماولاق نويعركل
 اولاق اننههمتتا م كو لاق كاهفةبربلاىلا اند_حا بهذف رسشع ىنثاانكاولاق متنا ل

 الاولاق مكادهشي نذ :

 مكيبا نم مكيخاي قوتأو ةئيهر ىدنع

| 

 لاق ك اناهلان عمل : لعد انيبادن 3 افاق ىداحلا ناف ا

 2 اوعدذ لاق انلدهشيف انههدحاانفرعي |

 الج رفن ل طعل مس هيلع فسوب ن ناك لدقو نوع“ ترباصاف اوعرتقاف م <ةدصأ] ا

| 
1 
5 

13 

1 
1 

 ىد

 هنأ #8 مهقدص !عبا هيون اين مهيلع طر شو مع هاطعاذ مهنا نم مهلخال ا ديا

 نس اناكورهل نيف.ضملاؤ فرضال ه# نيلزتملاريخاناو 0 ليكلاىفواىانورتا

 ىونرقتالوىأ # نونزقلالو ىدنع مكل ليكالف هب ىنونأت مناف قف مهتفادضو مهلازتا ١
 ١ هك ءابادنع دوارتساولق 4 ءازلا لع فوطعم ىفنوأ ىهتاما وهو ىرايد اوال أ

 هنالغل 6 هتيتفل قو #8 هيفىناوتلال كلذ # نوعا ذل هسانم هيلطىفدهتعس ]|

 | هلوق قفاويل ةرثكلا مج هنا ىلع هنايتفا صفحو اناتكلاو ةدحلاتو ٠ ىتفمج نيلايكلا |[

 وهو مهرفس زاهح مهل تغلكتاذاا زيه موقلا تزهج لاَقب## ,هزاه# مهزهحاملو 00 ١

 نمنورثكألااهيلعو درا «ىفلاة الا ىه مجلا عقب زاه+لاو.هوجوىف هيلاز وجات

 ' ماعطل ا نماريعب مدح او لكل لج سابعنب لاق ةديحم تسياةغل .كطارس و ةغالا لها |

 | حابووالاق مهر ,ةسىفديلا نوجاتحام م هاطعأو مهتفايض نسحاو لوزا ىف مههر ا

 ىنعي 6 ليكلا قوأىنأ نورتالأ قنا وهومدنءهومتفل> ىذلا ىنعي# مكسأ نهركل |
 أ ريخانأو لف كاذب ركمرك ا ركخ أل جالر خآ ريمب لج كديز أو أيشدنم سم الودمتأ ىف ا

 أ مامالا لاق هدنع 0 ةدم ريتا ّن :سح أدق ناكمنال نيقضملا ريخ دي # نيلزتلا 0
1 
| 

 ع
 ناسيلا نال هع !! هده نم مهمءارب فر رع داعم نودعو سدساوحب م من :أرهل لوشنا |[

 الف ولف م 5 انمىذلا م د أد ىدي 6 هءىونأت مناف 9 فسوب لاقمث قيدصلاب قيليال أ

 0 او تال ,دنالو 98 اماعط مكل ليك أ تسل ىندي # ىدنع م 9ك

 ليص م ىلا نيدا يخل اوك مال 3 هرتلاو فروع ل هنا 0 مهو ىددات ارش |[ أ |

 موبسل و مهما 5 نيرسبفملا نم لوشن م لوق فدهرضإ مالكلا اذه ئزارلا نيدلارف

 7 ىفوأف أ نورتالأ, 4 لو ةءايذلق مالكلا ادهن مههفاشي نمو 0-5 مهناىلا ||

 1 اهادص هنوك عم مالا ااو ةالصلا هلع سو نت كود امض 1 نيازنملا ريخا و لا[ ا 1

 دج عج

 كلذ 0 ملع قف ةيضدق ناك دوعلا نم مهنه اذا هد ءنمالا هلم 0 مك الو ماعطلا |[

 )| دع زن ىت>ح لات#و لهتوعس ىفعل هك هابأهنع دوارأ رنا مسن 9 فاسو ةوحاىنعي هديا "| أ

 | ىنعي « هنايتفل لاقو © لجوزمهاوق وي هبانت "سماه ىنعي «« نولعافلاناو 9 دنع نع 1
١ 

 .(لاقوإ) هب عسانا نونماض نوع كفك ءةيلطت مس( ةايأدتع دواراساول

ْ 
 ظ 1

1 
1 

 ركب ىرقو ربيعي 4 فسوةروس ١ لجمهنم - / ل ل ءأ( مناهج مذ 0
 00 كك

 ىفوافانورتالأ ركسانم
 انو ) هعا 2 لكلا

 نءحادق ناك نيلزتملا

 مك 1 مهتفايضو مهلاز م

 4 ءاعوجرلا لو دكا

 ليكالف هبىوتأت م ناف )
 اماَوط كمين االؤ م ع 0

 00 ) نوبرقتالو 1
 اونرقتالواوهر حت هبىنونأت

 ءازملا مكحىف ل>ادوهف

 ل ىلع فواد موز+

 ىنمعوهوأ ل لكالفهلوق |
 هنع دوارتساولاق ) ىهنلا |

 ىت> لاتح و هنءعهعداخم- (ءايأ ا

 (نواءافلاناو) هدب نمدعزتت

 هيفطرفنال ةلاعال كلذ |
 مكضءباوعدف لاقى اوتنالو |[

 ناكونومءث هدنعاوكرتفانهر

 تفاسويف انأر ميسحأ |
 ريغىف وك ( هناتفللاقو ) |

 اهو هريع هتدتفل ك6

 1 ءزايج م 0 ا

 0 1-3 ا 1

 ا 0 ًالانيب 0 ْ

 ليكلارفوأ( لكلا ىفوأ |
 ماعطلا ليك ىدبب لاقيو

 لضفا ( نيلزئلاريخا:أو )
 (هبىنون أت ملناف )نيفيضملا

 3 ها كأن 0
 نوايقتست امث فدع

 ىرخأةسص(نوبرقتالو) |
 هماد(هنان فا) كير و



 (مهةرعتدلع اواخدف

 هليهو ل فيرعتالب

 ىزلا لدبتل ( نورك

 بالا ءارو نمناكدنالو

 نوفرأوعو ةدملالوطلو

 مهأ رام دنا ئور كن

 مهل لاق ةيناربعلاب هوملكو
 ١ ع

 قمل د رنا ,دلا الوا اهعاف ارسانلادلا دول امهدحاوتو ماشلاو ريصم |

 ىارلا لاف كلملا لع ىحالا ضرعم ايعج |

 ناكتك تاضادق |

 معو ءالبلا مظعو طعقلا دتشاا ءامللالاق « نوركتم هلرهو مهفرءفديلع اولْخدف |

2 ٠ .٠. 

 امو متا نم :ىنوربخا
 اولاق مكنأش <

 ءانقلالغا

 لاق راع انك دنهل

 نهموقن
 ام كا ةاعر

 نوراظخا ومع م مدح م دلع

 ذانم ولات ىدذام ةروق

 نزح ىتوتي نا للا

 هيلا اًمنيحت | ناكنسلا دقت

 07 هلاخأ كسمأ دق
 ع

 قوت لاتؤ هل ن 0

 مقدص 1

 (هيلعاواخ دف )ةرسشع مهو

 ) مهف ردف ( فسوب ىلع

 معو ) هنوخامهنا سوي

 هنازوفرعيال ( نوركنمدل
 فسوب ,موخأأ

 مل

 مهفرهف ف وب ىلءاولخ دف رصصهاومدق ىتاوج رن ماعلا نمهيلا نودحاتحامةنماور راسل ٌ

| 

 رت ةاتاجنم دج زوو امنا دانت هنعع شعبا : مكب هنج هد مس صتسم سمس 2 0 0 سوط تكتل لحس :- تكن صتانام ل هساحس طحت دا تاج تلك طك“ كاك نا حا حسان ع طم _ ؟ علم ا فتوح ع ا ده

 اها
 ( رشع ثا -

 مهةراساىح مهباقرب مثراقعااو ءامضااب مث بأ اودلبمثرهاوإلا و ىلايمت م لش مهعم
 ع

 ناكو مهااومأ مه.اع درو مهةتعاف كنار

 ةئاا نيهاش ريغ هن مالسلاهيلع بوق لسراف دالباارئاس تاصاام
 0 - 5 .٠ ٍّح 1 -- 0 5

 لوطاهونرعيملو كسول مث رعئا ُ دور :هدلرهو م65 رعفة.اع اولد دق الد ةربملا

 ع : 9 5 0 30
 اهيلعمو ارىتااهلاح دعب و كله هنا مهثوو هابامهناءسأو ةثادأا نسف دابا تق رانهودهعلا

 .فسوب ناكوةريمأ ناكم لك نهرم<ه٠سا:اادص#ماشاادالب ىلا لصو ىت>دالبا | عيج كلذ

 "ل ب لزنو سانا!نيبةاواسهواط.سقناميظءناك ناو ريب

 اف وباخأ نيهاش هدتع كسمأو ةريمللر صم ىلاهش ثعبفّةدشلا نم سانلاب 10

 مهتكسم ناكو ةرسشعا وناكو ف وب ةوخا ءاحو ىلاعتهل وكلا ذف ةرسثءلسرأ ودب ا و هةمآل

 مهاعدفءايشو لباو ةيداب لهأ ا وناكو ماشا روغت تابردلاو نيطسلف ضرار 1 تا ركل

 هودصتاوهلا وزو ماعطا ١ عيب اح اصاكنم رع نأ ىنغاب لاقو مالسا |وةالصل اهملع ب وقع
5-5 

 هبا أوف رعت ت> مهفرع مل نسحلالاقو مه رعمهيل | رظنةرظن لواب دهاوع و سابع نءالاك

 نيبو ب1! ىف هوف ل: نا نيب ناك ام«:عدتلا ىضر سا.ع نءالاق هوذرع ملىفعي نوركتمهلرهو
 : : ء 0 ع :

 كالملارب سس ىلةناكس الهوة رع ملا اءاطعل ةودوركن أكل ىلا خ1: 0 راددف ةءاعرجاو>د

 3 . 0 2. 5 . 1 ع

 ىو ك0 باس ةيلعرمصم كولمىز سدل دق ناك هلال ىل. و كالما اب سار ىلءناكو

 اهل 0 ةق رعخأ لودح نه مما تا.سالا هده نع لدواو 4 بهدن٠ ىو 424: 0 20 1 كر 16 اولكو 1 ا

 هيا هللا ناو هفدإ ملاعت د باقلاىف عاما ناك ردلا نال: ةودف ت6 69و

 مهن ماب مهشيني- 1 1 1 ية مهل ول ُّق ةعاساا كال: 2 نافرءلاكلذى اد مل لاحت

 فدسوب 2 اخ :ايفمالسلاو ةالصلا ةماعف سوبا 5 5 زعم كلذ ناك نورعشيال,هواده

 مكااحتر 5 دقىئافسعأا مو متأن “6 ىلوري ريا مهل لاق 3 ري هسسأب مهلك ةيناربءاايءولكو

 ًافسو لاق راتع انف سانلا باص ا مدهجلا ن نمانباص أ دقئاعرماثلا ضد نحاول هلا

 كر 0 ن2اعأ[ سنا وحجز ام هللاوال اولات ىدالب5 هر وم نورظن مدح م كل

 1 انك اراتتأ ؟

 الاد هد ىلستيإ ّ أف ل 0

 قنوت لاق دح ًااهيفاث افرع الذب ىعدالساننا كلمااع 1

 هقارفانز ,< انايأنا اولق ركم

7 

 ولاق 00 هللاءاس 1 0 + ىت بتوقع هإلاق ا دحاو

 نالت دنعوم اولقر 51و لاق: ضفعاو هلاَق

 ق- نولودىذلان الع نك 4 وَ 0-0 1|
 ةداص م 9 نأ 7-2 ىذلار كتابا |

 تباصاق مهنيياهف اوعرت ردا هن ىف 0 هنهر رىدنعم تن لاقهنع هدوارتسو

 كلدب صضاراناف ن 6

 ا 2ك كلذف هدنع ءوفلخأ فسوب ىف ةايأر مهنسحأن راكو نوعمت ةعرقلا 1 0



0 

 ونمآ ن ذللربخ : 6 رخاآلا 0 5 اايندلاف ) نس ا

 قون لب وت نين ىلا 5 عيضنالو 2# خاآلاو ام ”رلاىف 6# ءاشن. نم انتجرببيصتإل] |

١ 
 لدح ءلا ماقا كلملا هرزو:سا 1 هنا ىور ## فسوب ةوخا ءاحو #3 هماودو هيظعل |

 زلا ريثكتىف دهتحاو |

 ةنسااك مهعابو 3 هذخأ لا رامدالو 00 مع قمل د دوقتااب ىلوالا ة 42 بلال ٍ

 طحسقلاعو ةيدخا نرد اذ َئىَد ردك 0 .دصو تاعاز“

 ةنعلاو مهعابو ىثاهتم ساتلا ىد أف ردع قم ملىتح رهاودلاو لحلاب ةيناثلا ||

 ١ مهعابوا علك اماعىوتحاالاةيشامالوةياد قمتملىتح ماعأالاو ىثاوملاو باودلاب ةثلاثلا |

 8 لاى مهعابو ةمادلاو ديع ساتلا ىدباب قم مل ىت> ىراتالاو# اايةعبارلا ةنسلاف |[

 ىتح مهدالواب ةتذاسلا هنسلا ق مهءابو اهلكاب .لعىتأ ىى> راقعلاو عارضلاب 3 ا اذا |

 او امفدكتم الا رح 1 0 00- مءاقرب ةعباسلا ةنسلاىف مهعابو مهقرتسا |

 اف ىناوخ ايفى هللا عنص تيأر ىك كاملل تاو لاف فسوي نم مظظعأالو لجأ
| 

 ا 1[

|| 
1 

| 
 تءشن 1 لاك 2 صضرالا 0 كدمو عوجنأ هللة 2و مايالا كلتىف ماعطلا نه |

 و عئاللا ىشالف عوجلا مط كلملاقوذي |
 رثكو تكلا لسا قدح هل فاطاتو داما 1١ كلملا وعدل فاسو لزب ملو دهام

 ثيح انها 06 ضرالاق كي كلذكو ىلاعتو 0 هنا هلوق كلذف سانلا نم

| 

 ا
]| |1 

| 
| 

1 

1 

 | اوناكوا وذم 1 نيذلل 9 اي .دلا 1 "ا عا 4

 0 لحرم هللا دعأ ىذلا ن ا لع ليلو هود ع هللا ىهعام نو ىنعي #* نوقت | أ

 هللأ ءاطعألا 0 لاقل ل ا با !ودلاو 02 الا ن م ةر 6 لاى مدا لاو ةالصلاهيلع | |

 فسوب و و ىلاعت هلوق ل كلملانم 0

 4 ريخ ف ةرخآ الآ باولو يفعل

 ا باس وري ل0 /

 ظ
 5 نم م ( ءاشن نم ( اداالاو ةودلا ات رطبا ( انتجرب ْ

١ 

 ١ رحافلاو 5 ةر> لاو امدلاىف ا ىلع باخ نمو ةئددع 0 ناءفس لاق شدحاوغلاو ََك ل

 | شحاوفلاو كرشا م ونمأ ندللريخ ةرخ خم 5 0-0 6 وهالجآ و الحاعم هروحا

 كولملا هل |[

 نمعابو سانلانم ريثكو ١ "امم 0 رم لع الناك مالسلاو ةالصلاه دلع فدسول اديبع

 | دقىنأ كدهعأو هللادهشأ ىنافل اق عت نحنو كءأر ىأرلاكلملالاق ءالؤهىف ىرتا
 ْ ميتستيأل ناك سوي نأ لقو ممكالعأ م ماع تددرو مهرخآ ن ءاردطم لها تقف

 ىش مهمه قب :

 اكن دان املا فن هءادغ اوله نأ كالملا ىخابط 20 و مئاجلا ىسنأ |
 أ لاق راهنلا صن مهءادغ كولملا لمجةنثن

 ١ .نمى ىذعل هان ند هوم ا ىهو عش 0 ف قع »4 ءاشنا م انتجرب برص #9 ءادشلا ا

 ا ا رخآلار حالو و#» نيراصلا ىنيس مع ب ١لاق هب نبذ ولا رجأ ميضنالوز) اندابعا أ

 الو ١ كلذ هاء نأ ا 1 وأ نم م (ءاشن نم 700 ريعوىغلاو كما نم م مادلاىفامساطدب (انتجرل 0

 اوناكو )ةمانقلاو وىلا نينمؤملان هع ريعو فس 5ك .( اونم

 رينا هلل عا

 اريرسهلمضوو هقيس هادرو هعاجب هعح و وجو ” كلملا نأ ىوردي ًالاالتو تا ةرح ”ةلاىف هلامو اين 0

 هيرب دن تا اامأو ككل 4 ا مت هك 1:6 0 نأ لاو توقايلاو ردلاباللكم بهذين

 سدلق جا حاتلا ان ا

 كان 0 ىسايأ نم .

 تنادو ربرسلا ىلع سا

 كلملا ضوفو

 متريفطق لزعو ةلدادلا

 كلملا 00 تام 3

 تلط اماريخ 2
 هأ تدلوفءارذعاهدحوف 1

 ماقأواشيمو ميارفا نيدلو |
 انكر | ةتح اورصع لدتلا

 كلملاهيدن ىلع ؛-اوءاسنلاو

 لطدعقلا ىنس قرصملهأ

 ىح ىلوالا ةنسلاق

 رهاو+لاو للاب م

 و باودلاب مث ةيناثلاىف |

 ىفءامالاو ديبءلابمث ةثلاثلا |

 ودولاب ةمالا

 مهدالواب 3 ةسما+اىف

 َّق معاق رب 5 ة ءاخملا

 مقر هك ىح ةعباسلا

 رسمه 0

 مولع درو 7 هرخآ ن

 عيال ناكو رك المأ المأ

 رثك أ نيزاتعملان م دحال

 أ 0 2

 كقَس وةوخاءاحو)هلوآ كلذ 42 9 زاتع هش بوكسر و ه(ثل 6 احواق) ب اسأاموحن

 (نينحلارحأ )لطينال ) عيضنالو) كلذإ اذه

 هللاب ( اونمآ نيذلل ) امندلاب اون م ) ةرخ 3 - 8 ةرخ 0 لوا لاو ا نيسان



 لشو ( كلذكو )
 انكم) رهاظلا نيكشلا كلذ

0 
 قبرا

 نيكفلاو نيعب رأىفاحم“رف

 ةنكملا ءاطعاو رادقالا

 (ءاشيشيح اهنم أوبت)
 هذي نأدارأ ناكم لكىأ
 عنع ملالزنم

 تحن اهلوددواهعبج ىلع

 ىمءاشن هناطاس

 تاكو روم

 ع

 هد مر همم

 ( كنولا انكم ذكور

 فسوب انكم اذحمه

 ضرأ ( ضرالاف )

 (اهنم)لزني (اوبت]) رصم
 دارك ان رك ذنيدلو ا ديرب( ءاشإ ثيح ) اهيف

 قلطناف |
 نبا لاق ّق مك نال اة دناكف فاسوب لعحو هيلع ناك اعر ريفطق 0 دككلم هيلا ْ

 ىرتاو ةعاب

 م اا لا

 رص 01 ١ «ضرالاف مهد 01 1 كلذكو هدد " سا كلملانا ءاخوغو

 ول انءامن رك نار ةو«ىوهي ثيحاهدالب نهلز ازيك ءاشي ثيحاهنمأوبت 8#
 .__ 1-1 1 كا ١ 2 ا شا اانا الاس 3110131319 وول نرجو كحال

 . سفنلا ةكزتىف مومذملا ردقلا اذهذ لحام ربع ىلا هءلطوتلاو رخافتلاو لواطتلا

 0 اذ هر كي الق ريغلا ىلا عفنلاو ريملا 000 سفنلا ةيكزتب دضق اذا اغأ

 ا يل

  نيدلااصع 1 دا تي يع دق كلملا ن

 هيفرعيالو 0 عمان ع هدنع نسانلا صعب ل هإاثم كلذ هيلع بك كس مر رخال

 راك املو ملاع انأ لوش نأ هيلع تح هناف
 و

ىنهيلا جاتح اع ملاع هنا ىلعمب اء لظفح ىاهلوش فدو هل ١ ةهمايتدلا اصع .ماعدنأ عي ملو ا
 9 اصم 

 0 | رنا وات راسك ف لحو نعدلو 0-6 نيدلااصع 0 اضي 00

 ءانصلخو بحلان نم 0 نايافتسوب ىلإ إع ائمعن يو ىعا محاولا

 صرالاىف هلانكم كالذك ا هئلن دم د ل هد 0 ىدح كمل نعد ءاننزو نحل

 ' ةراشالا هبلاو هراتخحو هارب ايف عزانم هعزانال نا نأ وه نيكمتلا ىبعمو ريصم 18

 | اكضتا اهل هريغو سايغ نبا لاق نيكل ريسفت هنال 6 ءاشي ثمح اهمأوبت, © هلوش |
 ' اك ةالعلو ةقدسي هدلقو هج توتف كاملا هاند ةرامالا فسوب لأس مون نم: ةتسلا |

 3 هض رعو اعارذ د نوبالث هلوط توقاللاو 3 اب ةلزكم بهذ ع ند اريرس ةكشوو أ

هرحأو قريتسا نم ةلك هيلع ه|برضواير ,امزوتسو اشار 8 نونالث هيلع سوو 31
 

  هنوا ءافصنم هيف ههجو رظانلا ىرب رمقلاك ههجوو علك هنواحوتم جرخت جرح نأ
 كباذو ثلا ريك الا ثالملا ضوفو كو هلملا فاسو ت كلذ ىلع ساح

0 

 لجو دلك هئطاس هاؤمو فموي ىلا اهلسف ةرثك ن ا رصم كلمل ناكو دز

 ودق ل مالا كلت رم 5 ريفطق كت كام 2 اولا ع ىكلعوف 5 اذفان هءاضقو 5 |

 اسيلأ اهل لاذ اهيلع فسوب لخد الف هك اله دعب زيزعلا ةأرعا فسوب كلملا

 ا” اج ةأرعا تنك قاف ىلا ةاديفلا اهبأ هلثلاق نيديرت تنك امن اريخاذ_ه

 ىف هللا كلذخاك تنكو ءاسنلا ىأيال ىحاص

 تدلون اماصاف ءار رداع فاسو اهدحوف اولا هللا ك مدعو ىسشت 0 كاثم»و

 ناكو ا مدو كلم

 مقا رصم كإه فسويل قثوتساوامنم فسوب انباامخو اًشيمو م
 أ ماعطلا مجىربد هكلمفف فسوب نأاالف ؟ ءاسنلاو لاحر را هاف لدعءل ا هبف

 !لاثكلا قفنأو ةبدحما نينسال ماعطلاابف عجسو ةريثكلا توببلاو نوصحلا ىنيف ريبدتلا

 «سانلارب ل ةدشو لوب ةيدجملا نيتسلا تلخدو ا نيدسلا تا> ىت> فورعملاب

 و الفرالا فصن ةدحاو ةسمموب لك هتيشاحو كلما ماءطىف ريدهنا ليقوهلثم



 ىلو( ضرالا 2 زيمح نئازخ ىلع ا فسو ( لأ

 2 ودان مهو هزاع اوس هعالام لاوقالاو زونكلا نم كد نع ممتحو ةريمل تالا

 ىلع ىنعي © ضرالا نئازخ ىلع ىنامج او فسوب

 ىتعدوتسا امل ظفح لبقو بتاك ب ساح ىلا ءانعم لةواهاصم هود 2 ناد

 كلملا لاقف عمَه نيح عوجلاتقوب مجاع 5 دحلا نيد ا ع نينسلاو هرب 3

 فسوب أ هللأ 5 0 هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق امجع هللا قذر ساي

 راسل ضرالا ئازخ ىلع ىمجا لقيم

 ىلاعت هللا نم لسير هنال ةرامالا بلط هياع ناكف مالسلاو ةالصلا هيلع ففسون

 كاله كا كلذ ضف اعرو ءريغب وأ هللا نم ىجولا قير طب اما ةدشو ادرس

 هيلع بحو نيووهسملا ىلا ةحارلاو ريكا لاصيإ ةراكألا بلطف ناكو قالا 8

 ة « مكسفنأ اوك زتالف لوقب لامن هلل
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 ' ت0 || اي 1 0 ارامرخ ا لاو ضرالا نإ زخ لع ىنامجالاق ف 1
 : ام نوع سسا 1

 ملاع ( ميلع) ع ام ْ ءسما ىف هامعتسي هنا ئأر امل مالسا |هيلعدإمل واهيف فرصتل | ءوحوب » ع » اهتعمسيال م

 ١١١ كدت هناراهظاورةبلوتلا باطزاو> ىلع ل ءاداش هو هدي ”اوءلجتو ءدنأونمتامرث آةلاحال 5

 1 هءراهظتسالاب الا قااةسايسو قا ةماقاىلا ليبسال هنا اع ذا رفاكل اس نمىلوتلاو اهل

 | لاق قيدصلااما ىايؤر ليوأتىف ىرتامو كنه تمعس ام بعاب وه اف اع نا
 كيرا عل مما نينسلاهدهىف اريثك اعرز عدد م مم لا ىررر مداخل تفس * ٠١ نسلا ده و اننثك اقلفز| م نأ ءرآ دلما ةالصلاه بلع ,

 1 نوثس ف هأ قبا هاف هإدسو ةيصقن ناد ند معلا كلاذنم لصماام ان ةيصل

 1 5 ام «ءورز نم سجنا اوعقريلف ساثلا سعاتو تاودلل افلع لشدلاو بصقلا كلذ
 دا را | نع 2 : 0 ١
 000 | راس نم احا كماتو اهاوح نهو رصد لهال هتعح ىذلا ماهطلا| كلك كيفكتف

 | لاقف كلق دحال

 2 . | ىنعي «لاقإ# كلذدنمف هيف لمعلا ىنيفكيو ىلهعيبو هعمجنمو اذهب ىلزمو كلملا
 6-5 اع ا1طو تل 0 1

 هحو ءاغحادبلطو كلذ ْ ياو لاومالاو ماعطلا نازح

 ا عيبرلا لاق و كدب تحم ىلا كضرأ ارح لا نلمح أ رع ضرالا

 0-0 الات ىأ © ميلع ظيفح ىناإ# اهلخدو رصم جارخ نئاز> ىلع ىناعجا سنأ نأ
 لعىنامحا لقب ملول ف سوي َ

 : ظيفح ىلكلا لاقو 7" هَعَل رعأ 3 باسعلا ظضفح لدقو ىئتناو اع !

 | نا نع لادا ىوغلا ىورو 6# كلذ هالووكنم كلذ قدمو كلذ 7

 ْ ناؤ + َه ةنس كلذ 2 هنكلو ةتعاسوم

 | ىهنلانم دورام عم ةيالولاو ةرامالا مالسلاو ةالصلاهيلع تسول تِلط فيك تلف

 , ا هللالوسر ىللاق لاق ةرعسنب نجرلادبع ثيدحن
 ىلا ليبسال هنأ اعلا || ابلاتلكو ةهئسم نع اهتينوأ نا كناف ةرامالا لأستال 0 هلع هللا
 لظلا عفدو هتلاعأب مكمل || جرامالابلط هركي امنا تلق . نيحعتصتلا ىف ءاحرخأ ابلعتننعأ ةلئسم ريغنع اهتينوأ ناز
 رفاكلا كلملا نيكعبالا || اماذ هيف ةرهاركالو هيلع كلذ بجو اهاط هياع نيعت اذاذ اهيلط هيلع نيعتب ملاذ

 رهظتسينأهلف قسافلاوأ |
 أ هنكعالو حلاصملا ةياعرب افلكم ناك اذاو هريغنم ةمالا ملاصع لعأ لوسرلاو
 أ ل_صمس هنا ع امل هلا لبق و اهبلط هيلع بحو ةرامالا 0 الا كلذ

 | ميلع ظيفح ىنا هلوشب هسفل فسوب حده ا تلقناذاتيسلا اذهل ةرامالا 3

 | لجرلا هبدصق اذا سفنلا ةيكزن هركي اهنا تلق

 كنوتأينيذلاءابرغاانسلا عيمج ملع ىئتئلوامل طفح لاشو عش نيد 0 ةعالس ) ميلع زاهريدقت ) ظضحلا]

 2 ع 7

 رصم ىعيكض ران از> ىلع 4 فسولا ةروس

 ظفحأ نيمأ (ظيفحيلا) ١

 فصو فرصتلا هامل

 ةيافكلاو ةنامالاب هسفن

 هنواوب نم كولملاةيلطام»و

 كل لصوتيل كلذلاق اعاو

 لدفع داو قا

 ىلعلو دايعلا ىلا ءاس الا

 هماقمموشالهريغادحأن ا

 انثدلاو كلملا بحلال هللا
 ىخأهتلا جر ثيدحلا فو

 نيمعتسال ضرالا نرد

 كلذرخاهنكلو هتعاس نم

 هنا لعل لد هيفواولاقةنس

 هلاعناسن الا ىلوتبنا زوي
 دقو رئاح ناطلس دينه

 ءاضقلا نواوتن فاسلا ناك

 ىبنلا رعاذاوةلظل |ةهج نم

 ردصيكلملا ناك ليقود

 هيلع ضرتعياالو هءار 0

 محىف ناكوىأراملكف |
 هإ نتا

 ارجع ىل ىنلم> لاق 0 ا

 رع جار ىلع(ضرالا



 وسرلانا ىور ”ىش لك ىلع نعوم نيمأ ةلزنمو ةناكموذ ( نيمأ نيكم انيدل مويلا كنا ) فسويل كلملا ( لاق)
 2 ابح الاف كولملا سايلهيلاثءب وانك سم عكا ع ١" نوءيسو 0 ا ل ابحامخ نلاوعلس ةعمو ةءاح

 بلا
 اعد 56 أنم ج 2 رخف

 مولع ل م هلهال

 سانثا 8 مهف راخالا

 تامتاولا رابخالاب

 هده نوهدلا باب ىلع بتك و
 ءاحالاروقوءاوالا لات
 ةبرحنو ءادعالا ةناعشو

 فاظنتو لستعا مثءاقدصالا

 سلو نمعدلا نردند

 ىلع لخد الف اددج اياث
 كلاسأ نا مهللا لاق كلملا

 كب: 2 ري نم كربخ

 هيلع إس مرش نم كدر دقو

 املاقف ةيناربعلاب هلاعدو
 ىنابآ ناسل لاقناسالا اذه

 اهعيمجي هءاحاذاه هماكفاناسل

 قيدصلااما لاقودنم ب جت

 ىايور عمسأ نأ بح ىإ

 تاره تيأر لاق كم

 (( فصوونهحورخ ناكمو

 لاقوكلملااهآ ر ىتلاةئيهلا

 قالا كينانفءارهالاق

 || كنمنوراتعو ىجحاوتلان م

 ملامزونكلا نمكل عمتجمو
 لاق كلبق دحال عمتج

 كنا ) كلملا هل ( لاك )

 06 نك كتيلواع لاقبو ةنامالاب ( نيمأ ) ةازئمو ردق كل (نيكم) اندنع (انيدلمويلا

 ” ةطقىفوت لدقو هسحا همل| ضوفور رب رسسلا ىلع كام ا>حاق اهآ رام لءاهنك اماو لب انسلاو ا

|| 

 | كالقد ليوأت ع ىذلا اذه كلملا اهيأ قاسلا لاق كلم لا فسوب م لكللف ران لتقو |

 ةتافلتمم تاعاب تايرط ردح تالليدس عبسذأ نهلكأ كعب ةدايز زألو نأ 0 يظر ْ

 0 دولا تاسبالا ا تا جر ترهذا ءاملاو ىرثلاىف ٠ نيلوصأو ددحاو تدنملاو |

 ظ < ت 0 اذهف 9 نرضفق نوءقرحافرانلا غ نوف تاءتغاف تارغ ارضألا لعأ * نمواذب ىلن موكل : 3 ة تاء 0 ا :

 ٌ اد ايؤرلاهذه نأش اف أش اهنم تأطخأأم هللاو كلملا لاقف اروعذم تبنتا مثكللا ْ

| 

 | ند الهاىور ا ءنم وم( نيماؤطةاذ زيهو ةناكم وذ نيكماش . لإ ران كنا 5

 1 هريخ نم كلأساىنا مهللا لاق كلمملا ىلع ل+دالف ا ددجايامث سلو فاظذنو لستغا نعل نه

 1 اع ناسل لاقفناسللا ادهام كلملالاقفةيبرعلابهيلعإس مث 3 هرشن نهك ب ردقو كي زعب ذوعاو

 ةملكقاناسل نيعبس فرعي كلملاناكو ى انآ نا | لاق ناسالااذ هام لامتف ةيريعلابهلاعدو ل.عاعما

 | تلاه تسنو اهاكدق كم ىايؤر عمت نا بحا لاةئدنم يجعتت اهعيمج هءاحافاهب

 | دمو مار ذا اهنم هلدلوو ءار ردع 00 تعا رهنم جوزو هيصنمهيصنف ىل اامللا ت انى

 ْ فرعي ف ةغل نيعبسب ملكش كلملاناكو بهو لاق ىثانآ ناسا اذه فسوب لاق ا

  ةيناربملاو ةيبرعلاب 0 فسوب هباجأ ناسلب هلك الك كلملا ناكو نيئاسللا نيذه

 ىلا نمدلذ راكو مالسلا هيلع ف سون نس ةئادح عمىأر ام همعأ كلذ هنم كلملاىأر الف

 | فسسوب كاملا لك الب ىلإ هلك الف ىلاعت 1 كلدف هين> ىلا هساحافةنس نوتالثدئموب

 ا مالكلاب اف كلملا أدب اعاو اهيف مالعلاب ًادس نأ دحال ناسحنال كاملا بلا نال

 "5 نيمأ نيكم انيدل مويلا كنا لاق ف و كلملا هيلع ليقاف ل تحبك ل ع

 | ةءرباع اهيجاص اهب نكم ىتلا ةلاهلا ىحو ةلزنم ىأ ةناكم نالقدن دء نالف دما لاش

 || كتارو كقدصو كالز زيهو كتنامأ تفىع دق ىنعملاو ها عادح جاو ةلزنملا هعاكملا 0

 0 لئاضفلانه هيلا جاتحنام لكل ةعداح هد نمأ نك هلوقو هللا تدسن امم

 ا معسأ نأ بحأ مالسلاو ة ةالصلاهدلع فسوبل لاق“ كلملا “م نا ىور امدلاو ندلا عأىف

 ١ تنأ افيبف انل نهفالخأ بت هتطاشنه نملطف لدنلا نهنع ككفدثك فا ريغ |

 | ناسحرغ بهش ناه”نارقب عبس تيأر كلما يأ يأ معن ل لاق اهافش كن ىانقو ليفأت |

 ْ - هنأجنم جرف هسبب ادبو هؤامراذف لل شت نويسح كغ ةقوان لا رظح ١

 ” نهلو فالخاالو عورض نهل سل نوطإلا تاّصام ربع ثءش فا تارش َْس

 | نطلتخاذ عابسلا هارد طارع وكرت: ىف ا تفك 1و نار انما

 | نمطحو نهدولج نقزعو نهموه نلكاف عببسلا سارتفاك نامسلا نسرتفاف ناعسلاب
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 ةاعاسعو امرك هب تعنصام عههتديسل ضرعتب ملاعاو لاحلا قيقحتو ثمحلا ىلع هلاوعتمت أ
 كنال وم عطا ىل ناقنيح م لع نهديكب ىبرنا © نوتلام ذب ةوسنلا 'ىرقو»بدالا ||

 كلملاىلا محرامل قاسلانا كلذو «ه.ىتوتثا كلملالاقوإ» لجو نعدلوت * بدار
 دلاحعال نئاكملا# ىذلانا 'فرعوكلملا هفسملا يور هيزيغامزو تنسون اتنسءرتا
 قايلامخرزف ةرافلا هذ اقرب عانق ىذلا لجترلا اذه راس :ثالاقف |
 جرخم نأىبأف # لوسرلا.ءاحالف # ىلاعتدلوق كلذف كلملابجأ هللاقو فسو.ىلا ||

 © لات 9 صقتلا نيذب ءارئالوكلفلل هتءارنرهظت حالا
 هك نود أن مطقىتاللا ةوسنلالابامهلئساذ# كلما وهود دس ىلا ىنعي 5ك رىلاءجراول |

 هنءىلاءئهللا ىضرةرب رهىبأ نع ( قال اهلامارت-حاوابدأ زيزعلاةأساركذبحرصصي لو |

 ىعادلا بحال فسوب ثيالوط نواف تثءاوا [سوهيلع هللا لص هللال وسر لاقلاق ||

 ةوسنلالابامهائساف كب ر ىلا جر الاةلوسرلاءءاح اف ًارقمث هيف دازو ىذمرتلادجرخلا |||
 مالسلاو ةال_صلا هيلع فسوب لضف ناس هيف ثيدحلا اذه نو.دا نعطق ىناللا 1

 جر إف هدنعنم هءاح ىذلا كلملا لو_سر ىمادلاب دارملاو هتابثو هريص ةوق ناسو ||
 ا ليوطلا نمدلاو قيضلانم هيفوهام ا ةحارلاىلا اردايم همه ْ

 لو_سرال فاسو لاق ىنعإ

 7 هديغو 0 :ء هتءارب رول ةبيسب نم ىذلاءسعأ فشكف كاملا لسا ل 0

 ا ل لوس داع 9 جوظعلا ليلا نم ةعقاولا هذه ناتحاامو نهعشصي ||

 ْ لع ل اع تلاذا 0 1 م 0 1 و ع هلل لاو ةنحلا ىلع ءرتطا

 دنقل مالسلا هيلع لاقو

 همركو فسوب نم ترك

 نيح هلرفغي هللاو هربصو
 ةفاحلا كار هيلا نع لتس

 0850 كتكولو ناعتلاو

 ناطرتشأ ىتح يرخأام
 هنم تمخ .دقاوىتو> رع

 لاقف لوسرلا هانأ نيح

 تنكواو كانادلا عجرا

 نيدلا ىف .تقديلو هناكم

 ةناحألا تعرسال كلام
 تيغتا اذوب اء!!تردابو

 لا ل ع لا

 دالألا ددناو ههرك نحو
 مه ةناليسس 0 مل هنأ

 هيف تدبست و هن تءنصام

 رصتقاو باذءااو نيعسلا م

 نود اكافطقملا كلذ لع
 أ (ملع نهد كفرزنا)

 هطعبال مظع ن هد نا

 هيلع نوعزاع وهو هللاالا

 كلملاىلا لوسرلا عجرف

 فسوي(هءقوت اكل لاقو)

 وهو (لوسرلاءاحالف )
 نالاقف سو ىلا قاسلا

 هل (لاق ) كوعدس كلملا

 (كبرر ىلا مح را )فسوب

 أ
 0 ١ نك



 "اءناو هلدسىف هورذف هلوقدلبلد نودهاجنو رخ آلامويلاو هللابنونمؤت هلوقكسمالا ىنعم ىفربخوه (نينس عبس
 " صفحو ةدمهلا نوكسب(ايأد) دنع ربخل وهفدو و> وم هناك لمف هن هءرومأملادو>وىف ةغلاسللر رب روصو لعالا

 سوسلا هلك يال ك((هلبتس ف مورذف متدصحا 1)نيشادى نت روما 1! نم لاح وهو لمعلا ا ,دصكصما
 كلذ دعب نم ىنأي مث ) - عا: لكس تكلا م4 رقع نانا عرج | كلتىف ( نولكأت ام ةاعاق

 0 ها

 ادنتسم نهلك ألمح زاحلا
 : 11 نماد ىنعع لاخلا ىلع هباصتنلاو ةرّسملا مكتداع ىلع ىأ 6 ايأد نيتس عيسس |

 ةزمهلا عفبابأد 0 1 < ةلاخ ةلخا نوكيوابأد  نانانكئأ :هلعف راكساب

 | هلوقل ةغلابمربخلا ةروصىفدحر خا ىمانوع ءرزت ليقو لمملافبأد ردصمامهالك |

 اجر راخ هوعصت : لوالاىبعوهو سوا ةلك هلك ًايالعل 3 هليشس قمورذف مدصحاف وو |

 ناك يدا دش عيس كلذدعب نمىنأي مث © نينسلا كلتىف 53 نولك ًاتاماليلقالا ل ة راعلا نع |

 ١ نيباقيبطتزاحلا ىلع نهيلادنساف نهلجال مترخداام نهلها لكأي ىأ * نهل متددقام

 1 نم أب مو ةعاردلا رؤدل نوزرحت 4 نونصخت امم اليلقالا ف هيريعملا وربعملا |

 1 و كتوءلانم طمعتلا نم نوناذيوأ ا كا نورطع *# سانلا ثاغي هيفماع كلذ

 نوزرخت ( نو

 دعب نم ىنأي مث ) نوئبخنو

 دعب نم ىأ ( ماع تلا

 ما 07
 ثوفلانم(سانلاثاق

 07 تع

 || ةزج ًأرقو عورضلا نوبلحت لورا اًءعلاورتكل نوم رلاو بنعلاك كر صعيام## نو رصعي

 || لمتحمو هاحينا اذاهرصع نم لوعفمل وعفملا ءاش ىلع ”ىر ةوءىفتسملا بردلعت ىلع ءاتلاب ىناسكلاو

 ةياوهسلا ترفع نموأ اضعب مهضعل ثدعِيو هللا سي ىأ هنم لعافال ها ف كو

 : . 01 26 2 .٠

 |[ لوا نادعباهي 0 راح ءدهورطملا ىنعد ةاضتلاا ضفاخلا جا ىدعف مهءاع

 ” داذخ نيس تاسبالاو قاعلاو ةصخ نيتسيرضكلا تالينسلاو ناعما ثارقبا
 بنعا!(نورصعي هيقو (

 نودحمف مصسلاونوتيزلاو

 نورصعي ناهدالا وةبرشالا
 || لبتو ةداعلا بأدلاو ةعارزلا ف ركتداعىنعي ه !بأدنيتسعبسو# اوعرزاىأسمالا ىنعع |

 | ةطعلا 10 5هو رذفمت دص-اف هه دابجاودحاوعرزا نايسلا تا ربا لوا ل

 أ 6 نولك ًاتامالدقالا و ن رامز لا لوط ىلعدهل أ كذونسوسلادي تزود 311 ئئ/

 ايتام سار 1 ةحامدلا تقول 00 اظذح ' ملعأو ةحاملا رد لك للةل :11نم للئاوسردا ف |
 مهرمشب مث ةيدع نينسب

 ليوأتنم غارفلل دعب
 ةيصخنلا نيتسلادعب نم ىنعي © لا 0 اقل اوتوموتيدحلا ن5 ار غواتبأ ا

| 

 مهدقامؤإل نينغ ىنمي# نلك ًايوإ» سانلا ىلعةدي دش ةلحمت يدع نينس ا 0 ايؤرلا
 ١ آ قينسلا ىلا لك الاف ةاضأ ااعاوماعطلا نم نهلمتر تيصسال رع ل كوي ىنعب # نهل ا

 || نيزع ريكخا ريثك اكرايد

 ردبلل نو رخدو نوزرحنى عل 00 الا لقألا #3 مالعلا ىعسوتلاق 3 ىلع ظ َح لل ههح «.م كلذ دخلا
 اع ل 2

 ا نم 0 ظتع هلم لنا *ىعلاءاقا وهو زارحتلا نامحتالاو
 1 ثيغلان هنو رطع ى #١ 0 معاش نم ىنعي ## كلذدعب

 | | «نورصتيةيفو» ثوتلا م قتاغأنالش تثغت 0 نم وهٌلئقو نطملاوه ىلا |
 || ىلع مئااو ريم اةرثك ه.دارأ اتهد مس هلا واحز نوتزلاو رسل و ت١

 ' ةدشلاو بركلان م ن رو نورصعي لسمو راقت لاو عرذ لا ق :كصقل 2255 انا
 و

 4 5 ) ريك _هرع اش
 . ا _

 اف ) ماع لك اع اد(ابأد )
 هورذف) عرزلا نم(متدصح

 الو هرقاوكىف ( هلبنسفف
 ْ اللقالا) هل قب هنالموسودت
 ا 7 بدكحلاو دةطدت 0 (دادش عيس)ةيصدخ ذا نيدسلادعب نم ( كنذدعب . نم فأي ( 0 انام رده ' لوغ( نولكأتام

 آ) 'كلذدعب نم أي مث ا ( نوتصحنام الماقالا )ةيصخلانب م لا ؤةيدحما يتسلل نهل معفر دام( نهل متم دقام نلكأم,)

 تزلاو ناهدالاو موركلا( نورصعي هبقو 0 رطملاو ماعطلاب ريصم لها ) سانلا ثاغي هنف ماع ) ةيدجا ننس 0 نم

 كلدب كلملارب بحس ف لوسرلاعحرف



 قى ىلوالا كغدأو الاذا ءانلاو الاد لاذلاتادأفر ك1 هلدشاف ميصقلاوهلادلاب ( ركداو ) ن .يعسلا ى_حاضو

 (ةمأدعب ( هنم دهاشامو فسوب ر 5 ىأ مند الاذ ءاتلا باقدهنأ ورا ايوا ن-ءونيفر 1 برات ' هم

 ايؤرو هايؤر هلل وأتو فسوب ىجانلا ركذت اهليوأت كلملا ىلع لضعأو هايؤ رف كلملا ىتفتسانيح هنا كلذو ةليوط دبا"
 بوعي ءايلابو ( نولسراف ) هلع هدنع نعدب كربخأ انأ ( هليوأتب مكتبتأانأ ) كلملا دنع هرك ذي ناهيلاهبلطو "2 :
 انها فسو ,) ناسف 4 تمول تشو يي غ1 ]9- ىلا هولسراف هلأتسال هللا ىتوئعباف ىأإ]

 0 ايل ديدكلا ةدمىا ةعمتم 0 نمةعاجدمب فسوبرك ذنو ةماددبرك د او  ىبارمثلا وهو 1

 دل لوا ىدملاو ا ا ع هماو ةاتلاب هيلع متناامدعي ىأةمعتلا ىهوةزمهلا 2 دا "ىرقومةلبوط |[ ظ

 ©« نولسرافدلب م كتب اانا م لوقلالوقمو ضارتعاةلجاو ىسناذااهما همأيدمالاقي | |

 | لاقوهءاعق فس ا ه6 قيدصلااهيا ف سوب © نوع ا ىلإ وأ هلعمدنع نم لا 1

 ْ لبوأتىفهقدص ف رءوهلاوحا برج هنال قدصلا ىف 1مل اوفسوبإب |

 0000 وفاجع عيس نهلك أي ًايزامس تارقب ب عبس انتفا قي هيحاصايؤرو هايؤر

 | ىلاو دنعنمو كلملا ىلادوعا # سانلاىلا عجرا ىلا إف كلذايؤ ر 00 تاشبايرخاو '

 اهنا كناكمو كلو ا وأن © نولعا ا سلا نا ليقذا دليلا لها |

 1 :١ سيشل رفعو>رلان هام زاح ع نكي ملهنالامهةمالكلا تمل 1 ١

 كم ( نولع هلل )"| ْ ' ركداو # زايألا هبحاص كالهدمب لتقلاو نعتلا نماحت ىذلا قاسلالاقو ىنسي |
 كويلطتف يملا نم كياكمو ١ حولا ليد دعإ ىنعي ةمأدعب كيردنع تل ذافسوب لوقز 0 هنأ علا 0 ةمأدعب ١

 كتنع نم كوصلخمو [| في © مكن ًأرأ » ةعاملاةمالاو مايالا ةعاج هنالّدمأ نامزلا نم نيا ىمعسونينس 1
 مطرز ناو || د ١ هع مه كلا ه.دارأ هنأاما علا ظفلب بان وأ 4 هلوأت 5 هرخأا
 ا ا( اناا متل لد اع ا ظلي ؟ةياباخو دحو كالماهدار أوأ نديم تنك

 وهو لتقلاو نوي انمإ 4 نواسراف ) ايؤرلاربعي املاعالجر نمعسلا ىف نالاقو كلملا ئدينيباثس قالا ىلا
 0 ١ 0 ا أ . نس و سايعنا لاق ن نمسا ىناؤ هلسر راف كلملاابمأ ىنلسراف هريدش راصتخاهش ١
 0 ما دنادعب) فو | برحي ملهنال اقيدص ءامساعتا * قيدصلاابسأ 8 فسوبايىا «# فسوب 9 ةئيدملا |
 ا | هنال اقيدص ءامس لبقو طق بذكيمل ىذلاو قدصلاريثكلا قيدصلاو طقابذك هيلع |

 لاق(هليوأتي كتبت أابازءاهلاب ||

 هقدص فرعتو قاذ هناآل

هيحاصاب وروهابؤ رليوأتىف
 

 انتفأ ) لوا امءاح ثيح

 نام تارقب ميسهف

 عبسو فاجع عيس نهلك أي

 الا جرا ىلا تاسداي
 هعايتأو كلملا ىلا( سائلا

| 

1 

َ 
1 

 ١

 ا
0 

 ١

1 
 ا
ْ 

 ظ
 تأأرقنا نايسنل دعب لاو 1

 فاح عيسن ولك أين روس تارّش م 1 9ن مر يحس !ا|ىفاهآ رىتلا هابؤ رريبعت ف قدص ||
 اب و رااريتعت كر اانا كلملا 8 /

 هفراريتب كبح 5 1 ىلا عع حرأ ىلعا # ايؤرلاهذه ىأر كلملاناف « تاتنيبار حا ورصح تذالم عيسو
 ا( ةلس راو ذأ 1 ١

 ىل ) تانك : ني 0 قع 7 نولعي 2 مهلعأ 3 هتعاجو كلملا ىلا ايؤرلاهذه 0 عجرأ ىنعي سانا ١

 الحر هق ناو نوسلا 1 : 3 8 8 ع 0

 و ” | كلتلاربعم فس ع «6 لاق ف يعل ىف كتلزتم نولعيمهلعا ليقو ايؤرلاهذه ليوأت

 0 1 18 فاجملا تارقبلاامأو ةبصخم نينس عيسفرضللا تالبئسلاو نامتلا تارقبلاامأ ايؤرلا.
 يدطو ةماعلا | . ا

 ٌ ادد 7 0 دف ب دحم ةا_مسس رعدمبم 0 تالليذ للا ا

 لكمال نزلا نضال لتحل ءو # نوعرزت » ىلاثةل ا ا ةفقيدع نين سس ا
 (نهلكأب رم نم نحر خ(ناعمتا رن عيس ىفانتفأ ) ىلو الا ايؤ رلا ريت 1 1 ون )ابفس ويالاقف هءادش

 ىلعل ١ نهت سضخ نيلعو ةرضألا ىلع ءننوتلا(ت انارخ ووضح كدت د عيسو ١ تاكلاهلازه م عبس ) نوعلتلا

 نياس عبس نهفنا_سلا تارّش م.سلااما معن تح وب لاقف كلللاايؤراولعي ىكل نو !مهلعا ) كألملا ىلا (سانثاا ىلا وجال را

 نينس عبس ىهف تاكلاهلالازها|تارّش مشا .او يتصل هلأ قص خرا ااو بص مان اوهف رسل تالابثس عيسلاامأو ةبصخم

 نوءرز/لاق ) نوءنصي كنك غفل وب مهلع مم هيد انينسلا ىف ءالغلاو 9 را ! وهف تاش أم ءلاتذ اليتسعيسلاامأو 3 كيدح -
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 5 قل ىنبممالكلانال رضألناك اعيس تناك ةسباملا تالبنسل نأ ىل اعدل 5 ة هدب لاو سضدقتلا ىلع ضقنلاو ر ريظنلا ىلع

 ا

 1 كا داو نوكيو عبسلار الاى لوانع نأ بحوو ة رضألا ليانسلاو فاحتلاو ناعحلا تا 0 0 اذه ال

 8 7 ايؤرلل م كا ىابؤر ىف اوكا ( ءامكحلاوءالعلان م نايعالا 3 31 دلملا ابمأأي )رخ

 "اللا لعم هنوقى نكي لعفلا ىلع مدشاذا هلال وتل دلما نيدهاز ا نمديف اوناكو هلوةكن راسللاب كرا َّى ماللا

 خ ايؤرانوكيوأ تربيع ايورالو تا 2 1 قمح ايو هرلا تربيع 1 2 006 د لوقا .دضعف هنءرخأأتاذا

 اك كلوقك"

 هدالاقتسم 35 اذا سعال |

 اذهل نذاف ن

 ريح نوريعتو "0
 2 ع

 تت فق لاحوارخ

 اواهتقاعت رك دايؤ ٌورلا

 ايؤرلا تربعو ا_هعج سمع
 هدقعا ىذلاوه فرفعلاب

 ع 8.

 نوركش مهتبأرو تايالا
 رييعتللاو ددشتلاب تربع

 كتاقضأ اولا ) ركل
 ع ع ع

 كانعا يعن ىأ( مداح

 اهطل ان ىأ مال 5

 ناتو ركن ام واهل طانأو

 ةسوسووأ سفن ثيددح

 ثاءضالا > او ناطيش

7 000 

 ا كس م

 نم ىووع ةفاضالاو كلذل

 0 ا

 قادبازتدحاواحوهومج

 رابعل 00 هناك ك ماللاب ىدعي.ل ذو ىنعم نوربعت |

 تثاقحإ هنهإ 7 مالا أ

 0 فصو ىف ةفااسلا 0 ةيذاكل] انوا ييمتساف 5 كا |

 9 ءافبسع مج هلال فجعدسايقو ى لا نال ةترمولا ع ادرعاهبزي.عل ار ع ا

 6 نوربعتايؤرا متتك نالاهوربع# ىايؤ رىفىوتفا الملااهيااي ل هضيقن هنال نامس ىلع ٠

 .هىااةماسفناا ىباعملا ىلا ةياام تار وصاان . لاقتالا 3 نيا ا
 الملل ماللاو اريبعت اهتريعنمتينا ةرايعايؤرلا تربعوةزواحلا ىهوروبعل !نهاهلاثم

 كال وأ لعافلا 00 00 ل ةلومتم 0 لقانا ناكل

00 

 ىهو مالحا

 روددرب # نيلابمالحالا ليوأتبنتامو # ةفلتتع ءايشا نضل ىأ ليلا بكري نالف

 ةداصلا تامانملل ليوأتلا اعاوان دنع ل رانابل ضل أ ةصاخةلطانلا تامانملامالاحالاب

 عدلا ئداض نم امهنماىذلالاقو 5 هليوات مهلهح ىف رذعلل ةينانةمدقم هناك و هف

 تتسلل كلا 5 اش تق ا كما لااا لااا

 . : : : ا كادر ]وأب ىرريخسا ”قارشألا اهأإإ .ىمي < ىايؤرو ىوقفأ الما اع
 ب ,هتلازعو اهريسفتو ةرابعلالع نونسحت متنكن ا ىعي # نورعت ايؤر ملل مكن ا

 ١ اه رهاظ نمرباع اب ٌؤرلل رسفملا نالاريبعت ماالدع ىف وابو ها 2

 و هيف لاش ليواتلا نال ليوأ تانم 0 اذهو اهائمد جر مسيل اهنطاب ٌ

 نيم نوريعملاو ةنهكلاو ةرسلا هو ل ةعاج اق ىعإ اولاق 2 هربع ْ

 رم ةطلتخلاةم زا هلصأو ثذض اهدحاو ةهبتشم طالخ أى نمي © مالحأ ثافضأ © |

 امو اي ا 0 0 يؤرلاوهو مح عج ما 6 عاونأ

 ص ل ادق هال كلذو 0 قلق اهآ رامل كل اناكلذو قم مالسلاو
 َِ . 01 4 ّ هه - م - . .٠

 ْ ١-1 ليوات برع كلارا هيلعو 0-0 لءاكلا ىوقتلا ىلع لوك د تلا

 للا زخاو اهايواتنع مهااسو ههانتم ق ىاراع مهريخاو هنريعمو ةتيكف هد ري عمج

 ٠ نوكيل با و137 منت و ايؤرلا هذه ليوا: نعني ربعملاوةنهكلاةعاج هتردق 0

 ع 0 اكو قع ىلا تدلوق 0 ل لاوةذاصلا هيلع فسوب صدا

 2 ىع 10 0 : نحئامو ) اهريعاي قد ابو رلا هداه عم مهيلع صق دق نوقكك لإ زاحونال_طئلاب تشل فصو

 ةعاوأ ةعستلا ت نانا ل د 3 اةعال 1 ان تنعاهل سدل اولاقفةلطاملا ت تاماثملا مالحالاباودارأ ) نمملاعب مالحالا

 . (اخجن ىذلالاقو ) 0 ادع مالحالا ليواتق اوسيل منا مهلع روصش

 ءابؤر و ةىوتت 01 يللا وةرحسلا ونيفارعلا ىنعي( ال ااهيأاي)

 ( اهنم ) لتقلا ن
 ' /اولاق)ن ولعت( نوربعت ايؤرال متتك نا )ىايؤرديبعت ف (ى

 : لوق ) مالحالا لتوأت نءامو 3 ا الا اطابأءذه( , ءةلاحسأ ى كانضإ ١ ةرعسلاوةنهكلاونيفار عل

 ) انما ع ىذلالاقونيملاعب )مالح الا ايؤر
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 55 0 0 ( فسوب# روع ل كالا ١ تو مسن 7

 | ثالثلانيبام م عضبلا 4 نينسعضب نوعسلا ف ثبلف ة 8 ءاببالاب صنع قرلتالاهتكلةلّلل ايؤرديلولا ولان نايرلارصم |
 دما أ اشم نع 0
 ُّ ى : 5 8 1 عبس نهلكأي + ناك تارّشب 0 ىراىباكلملالاقو 8 عل طقااوهو عشرا نما 1

 2 اا َت 0 سا رهن نه 0 ح ر ناعمت نقل عبس كلملاىار هحرف د 6 ف 00 نم نحر اد تازشا تل آ اس تا : ا 5

 رح 6< 7 نددت 1 رخآو © اهب >ح-دةعنادق د رضخ تالليثس ع 0 نام“لاليزاهملا تدان لبا

 فاحملا تعلتباذ فاح | ب
 3 0 قع رضا ىلع تا اسيايلا توتلاقت ردا دق تاسابرخااعيسو تاب 0

 1" زمملان ود زيمملا ىلع نامسلاىرحاو تارقبلا لاح نه 0
 أءعيسو اه> دقعن ادق رمضح "| - 1 7 . .٠

 تالينس عبس ىأر و ناعسلا

 : 0 قادككلا ا تلا يسلا ةعصاو وا 1
 تدصخس| دق تاسايرْخأ ا 0 © 0

 ترا )ب تحاودأو

 قدح رضا ىلعتاسباءأ|

 دجيإف اهريمتساف ا,ملعنيلع

 عضب نوهسلا ىف ثيلف ولف ىلاعتوهناهس هلوقو © هيلعردقبالف ةيلكلاب باقلا نع هتلاز ناو
 " نيبام وهةدانقلاق 7 عبسلا ىلا ثالثلا نيباموهدهاح لاف عضبلا ردقف اوفلتخا أ نين

 | ىمضنا نأىع نرسم اناا آو ةرشعلا نوداموه سابعنبا لاقو عسدلا ىلا ث)

 امرابع نس نم هموقىف || ان , |كلذ هلك نييس سجل نعمل ق اهليف,ثباذو فسوب ناكو نين عبس هي 5 3ك م

 ءالب ءادشا ناك لقو | نينسعبس ن نمسلا ىف فسو كرتو ن نينس عبس ءالبلا تاو كاس بهولاقو ةئسدرل

 ناك مث ايؤرلا فم سوي ١ تذختا فسوباي هلليق كيردنع ىنركذا ىقاسلل فسو:لاقامل رانيدنب كلاملاقو
 ايؤرلا اضيأ هتاحن بيست || ىوابلا ةرثك كركذ ىلق ين برازلاو فسون ىف كتسح ناط "لدلك ودل
 | ثباماهلات ىتلادتلك الو فسوب هللا جر سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق نسحلالاقةلك كل

 انعزف سعأانب لزئاذا نحت لاقو نسحلا ب من كي ردنع ىنرك ذاهلوق ىنعي ثبلام نسل ىف

 هآ رادق نوعسلا ىف فسوب ىلع ل دلي ربج نا ل !ةودنسريغب والس سم ىبلعثلا» رك دنسانلا

 نا رهط يلب جالا نيئطاخخ نيب كار أ ىلامزسرذنملااخ أب تس وبمألاقفدف رع فس ق

 نيد آلاب تثغتسا نأ ىنمتسحتساامأ كللوقونيملاعلا بر مالششلاكلغأ رق. نيرهاللا

 ةئيعمو نيع# عج ناك

 فهتلاو ليزاهملا فامعلاو
 هدعب سدل ىذلا لازهلا

 عوقوف بسلاو ةتام“ ْ

 !ركأو ءافعل امج فام

 ىلع ناءمجنال ءالعفو
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 1 لاق رعن لاقت ضا رىنع كلذ فوهو فس وب لاق نينس عضب نعل | ىف كنثبل ًالىلالجو عَ ,

 وهو هضرقن ىلع هلجلاعف ١ نفلاقهللالاق كقلخ نم كللح و نعهللال وش تسول. ليربج لاق بدك لاقو ىلإ الاذ
 ريظنلا لج يأ دنمونامس |١ نفلاق هللالاقرثبلا بركن ماجن نفلاةهللالاق كاك ىلا كبح نفلاقهتلالاق كةزر
 دا دين تل ا فكك ل ةهللالاقءاشعفلا وبل | كنع فرص ف ل هللا لاق اف وأت كد ١

 اال سا( نيب | 0 سخنخاى وسعبسلاهذهو ىلكلا لاق نينس عبس تضقنا# اولاقكلثم دأب 0
 هللارك ذ كرتب ةبوقع || رصمكلمىأر نمسلا نمدحا رخا لجو نعهللادا را وف سوب جرفاند و كلذ لبق تناكىتا
 ريا اطمن وأ | مث رعلا نم نجر خدقناعم تارقش عبس همانمىف ىأرهنا كلذو هتلاه ةيمعايؤررتكال

 ىباكلملالاقو )نينتس سخن
 عبس) مانملا ف تيأر ( ىرأ

 51 قاما هر ياعفو 0 ةنيكلاو ةرمخسلا عمل : 0 ةمملو
 نهملتب (نهلكأي) رهن |

 تارش.( فاجع 1 | عبسو فاحت عي سن هلك ًايزاغم تار عسب ىرأىنا كلملالاقو #3 ىلامتدلوق كلذ 1 1

 تا

 هن

 ا نهنوطب قناخدو ناىسلا فاجتلا علتباف لا زهلاةياغىق فا تارش 3 نهببقعج رخ

 1 « لا 4 تت 0 ىأدو ا ا نيش 01 ىثنهنز

 نجرخ لازهلا نم تاكلاه 1 ١ ف رح و 12 ديما 5 اسبايرخأ اليثدس

 نهيلعنيتس ملو نهترمض> نيلعو رضخلا ىلع نءوتلا(تاسب اير ا كراع ل و) ىش نوملع نيتسب ملوناعسلاد
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 ةفاامأو ءدنع كلاح نسحو كلللاوهاهنسحو هم ركلانه أ رام لوالللاو هنأىور ( هسأرنمدي بطلا لكأتف

 ايأ ةثالث لالسلانم تيأرام ىناثال لاقو هيلع تنككاف ىلا دوعتو ع 0 * نوعا ىف ىضعمايأ ةثالث اهناذ ع

 نايتفتست ةاممتو عطق ىأ ( نايتفتست هيفىذلا مالا ىضق) فسوب لاقفأبشتيأراملاق هباصزابحلا 0 لتعف حرج
 لااا اههدحأ كاله ىهو 0 ا رمح ةيقاعلا نمدملار ,ىلام 1 5 > ى 0 كا

 جان هنا ن ىدلل 5
 1 ناعسنعلا سعالا ىضق لاقفانب ذك الاف هي دسأ ًايزفريطلا ك1 | |

 امن 1 م امهلاف هدحوكلذلو امكسعا هيل 1| ليام وىعو ةنق نامت هن ىذلاخالا |

 هلل 1 ناكنا "3 هيلع عج هنا ن-ظ ىذلل ناقو # امهب لزن ا ةنايتسا ادارا امهنكل نيضاىف |

 ىوزع 0 ناو داهتحا نع كلذرك دنا مالسلاهملع تقسو ناظلا 0 اينما | راك ناوداهتحالا قيرطب

 كانع ىلاح ركذا # كبردنع ىنرك ذا #8 نيدةلاب نظلا لوأي ناالا ىجانلاوهف || ى» ناظلاذ ىجحولا قرطب

 افاضاف هنرلهرك ثنا ىبارسشلا ىسناف « هءررك ذناطيشلاءاس اف ف ىنصلخت ك كلملا . نظلا نوكيوأ ىبارشلا
 دعوررك ذا )ناقل ىنعع

 كلملا كع ىفص ) كرر

 0 [ىد هلاك ذ فسوب ىسناو 0 احا ذو دش ىلع وأما هتسب المل ردصملاهبللا

 ردع قركذا لق ملول فسوب ىجا هللا حرمالسلاو ةالضصلا هيلعهلو# هدد وب وءريغب ا

 ْ ىصق هلع صقو ىتفصب

 لك كلملا هاو مش مايأ ةثداث ثدذاثلا لدادل | و كا اءط بحاص ىئعلا نم ىنصلختو ىنجرب هلل

 هاسناف م( ةطرولا هذه
 لوقا [ىوس الف هنع هللا ىضر 0 نءا لاو 34 1 نن م ري_طلا لك أنف

 ا 1 اقسوب لات بسيلت انكم انك ان. ًارامألات مالسسلاوةالضلا هيلع بنسوت | | دابا ناطيشلا
 بجوو هنع أس ىذلا سمالانم غرف ىنعب # نايتفتست هيف ىذلا سمآلا | ا ا :دوكذ)

 4 نظىذلل ٠ فاسوب ىتعإب 04 لاثو هلع ايرتمل ا ايات 3 هبامكتر 2 ىذلابامكملع هللا | 0 0 هب رعت

 دلع قركذا 00 كلملا قاس ىنعي 7 1 يهتم جانهنأ و 31 ا هلأ ىعع نالاف وو لع قع اع ا نيد هللارك ذ

 لاطامو للم اسوي.امذاغ ن سلا ىفنا هلل | رثك الا ءا| الم لاوهو وك كم ىنعل ِي كرر توسل قو هربع ىلا

 00 نالوتدوتنمىلاماسنا ةيانكل اماه *» ةررك ةيناطقلا ا د ةمسيدس ملوفسوب ا هللامحر

 رك هنا ةاسلا ناطن_ثلاىساف ىنعملاو ن رسفملاةماع لوقوهو قاسلاىلا عج رئاجا امل كير دنع ىرك دال

 ةاسن أ ىتح قاسلا لحرلا كلذ | ناطشلاةسوسو كرصنال | ولاق كلملادتع فاسوب أعرس ا ثبل

 زا نرسل ك1 لوقوهو ىناثلالوقلاو فسوب 0 ىلااهف رص 0 فس 4 ا يو ستتا د د ل
 هل لاا لك ا

 202 ةيررك دوت دونا ناذ طشلانا ىنعملاو فسوب ىل ام ياكل
 ردهدأ 0 رقت (هس

 ا 1

60 00 

 هى

اعتساو هريعنم جرفلا ىتتا
00 را هاكم قولد ت

 7 5 

 ش 1 م ١ ماعم ناكاأ 1 هب :الا 8 زئاح ررضل ا عفد ف ا كناعسسالا] نا مالسلا هم ةئلغ
 : ئضق) فسو امهل لاش

 04 را عر ةكاانكلا ور كل[ صتم رعو بارملاف رشا هيرو تاناقملا :
 زك ناطشلا نكم فيك تلقزاذ « نيبرقملا تيس نانبألا د راف ردقلا اذه
 دا ىف مص دقدناو 3 كساس و هلا ءاعل 1 ا ل 3 كنز 51 هاشنأ ليد فاسو 0

 دلا كارا * بع 2 1 ىدذلان ١ سل اأماق مدلا ىرحت 0 مد قى 17 ىرُك ناطبشلا نا ا

 (ناتفتست هنف ىذلا الا
 5116 اق واع (جلق| 2 قالا -

 ملوا أر نو كيذك

 همس سك طك يك 0 كر 22 . لا ( نظ ىذلل لاقو ) ايرث
 اناداو 0 أدعم ا 0 5 ردع ر ا )قاسلاوهولتتلاونيحسلان 1 ا جان هنا ) غ

 0 2-2 ناطشلا هلعشاف ( هيررك د ازاطشلا ءانأف ) مولظمانأو نكسلاف تدسكؤرحان أو ىنوعابق ىو>اللع

 ةلاقيو رك د مل كلذلف 00 كلل نوهملا ترك ذناناطيشل امدإ سوسولاهتيو كلملا ءس دنع اف سوي
 هنوداتولحرك ذوهيررك ذكرت قحه. ررك ذ ف سوي ناطشلاى سنا ناطشلا
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 مع ىأ ( كقابآو مث ًااهوقيم ءاعسألالا)هتلاز ود (هنود نم) رصم لهأ نه امههنيد لعناكن أو امهل باطخ (نود

 2 تاس ءامساالا نودبعتال 1 فسوب ةروس : مكنأ اكف هه ؟ 8 1 0 متقفط مئة هلآ ةيهلالا قت

 مم |موعيم - ىعم واهل

 ديز هتمموادبز هتعد لاش

 اهيىسنب (ام هللال زنأام)
 ناز ة ةح (ناطا_-نم) أ

 دا 0 (مكحلا

 الآ عأ) لاقف هل 0

 نيدلا كلذ هاياالا 0

 كاد ىذلا تاثلا (مقلا

 نكلو) نيهاربلا م

 ( ناكل !سانلا نك

 ةبوقءلا نا ىلعلدب ادهو

 00 ناو ديعلا مزلت

1 
 ْ رص لذاك نا 6 هنودنم نودبعتام #9 هريغ هموان بجرم”

 | ماسا رابتعاب ءايشاالا ىا *# ناطاسنماهب هللا لزناام 5 ُؤ باو منا اهومتيعم ءامسإ

 ١ ءايسالا ال٠ نودي مكن أكف اه اهمفابما_ىسم قيم لعل دب ةحح ريغ نماهيلع مقلط

 مذخا مث ةهلآ لّقالو 'لقعةيهولالا هقاّوعسا ىلع لدن . ملام مدعم 1 ىملاو 7

 قومسملا هلال # هنلالا 9 ةدابعلا سعاىف م كلن نا 0 اهيلع نوقاطتام رايتءاباهن وديع
 نامل لع 3 سعأ و سعال كلاملاو هلك ددح وملاهناذأب جاو | ناثيح نم تانالاأ

 ما ا » مقلانيدلا كلذ ) 96 ججملا هيلعتادىذلا # ءاياالا اودبعتالأ هابي
 اج رالوأ هل نيبةحلاماز راو ةوعدلاىؤف جردتلان مادهو جول جوعملا نوزي زم

 209 اهنوعسامنا ىلع نهرب مثةباطخلا قيرط لعمل الا ذا لعد
 صن ماهنع فت 6 نيو-ةلاذلكو ريغااباماو تاذلاباما:دابعلا قاقحمسإ نائذ 4لالا قوعستال
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 هنودإعلا ىضذتربإالو هريع ل قعلا ىضتقيال ىذلا مقتسملا نيدلاوميوقلا قا وهام م

 امانملا ىدحاصاي 96 مهتالاهجىف نوطبضف *# نولعلال سانلارثكا نكلو لا
 معلا هانكمأ || هيلع ناك امىلا دوعيو لبقهيةسيناك اك ه6 ار هير سف # ىبارشلا ىنعي 6 اك ا

 6 لاقف ايؤرلا ربع باصنق ف زايشاديري © رخآلا اماو#

 ديرب (امكدحأ امأ نيا اهرشك نانثالا دارأ اذا ةروهقم ةللذ اموديعت ىلا ماسالا هده نإ ل

 هد.س(هبر سيف )ىبارشلا
 هلع ىلا دومي ىأ (ارخ)
 زاخا ىأ_ (رخالاامأو)

 باصيق)
 ( هلودزم نودبعتام )
 ) ءائساألا ( هللا نود ند

 اموقيمس ) اناومأ امانصأ
 ام) ةهل الا( وابا و متن

 اهل كتد ءابعب ( اهب هللالز 1

 900 ( ناطاسنم )

 ام( !نا)ةعالو

 اعضقلااملاش و ىهنل اوسمالاب |
 هللالا) ةرخ آلاوايندلا ىف
 الا)اهلك بتكل اىف( سمأ
 الا)اودحوتالنا(اودعت

 ( كلذ ) هللابالا ( ءايا

 رصم لهأ (سانلارثكا أنكلو )مالسالاوهوهاضرب' ( كل 6 انخاو اق ) .ىذلامئاقلانيدلاوهو( م ا نيدلا )ديح

 هناطلسو هناكمىلا عجريفق اسااوهو ( اكدحا امان وحلا ىحاصاي) لاقفنييتفلاايو رريبعتنيب مثن 5 وكاذ(نولع

 باصنق ) نود | ةرم جر زاب اوهو(رخ الااماوارخ) كلم اءديس (هدر ىتسدف )هبفناك َى

 كفاقلا وهو ”ىش هلغيال ىذلا هذابعل راهقلا هةكلمفف دحاولا وه هللاو هلع ردك

 نودبعتام 9 لاقف ةتبلا ”ىثال اهناو مانصالا رع نيب مث # ىلاعتو هناعس “ىش لكل

 ةبطالا ىف ةيلشا|ب ادت دقو جا ل طفلي نودعت لاق اعاو ةناوردوتلا هك هل هودو 5

 اهوعيمس ىنوب هي اهوتيمس ءامسأالا 0 1 هل م نوعس ! ىف نم 8 3 هد

 * ؟رابآو متثأ ف اهل ةقيقحال ىنلانع ةلاخ تاداج ةراح ىهو ابابرأو ةهلإ
 ةيمست نا ىن-عي 46 ناطلاس نم اهم هتلالزنأام 8 ةهلآ اهوعس ركلبق نه ىندك

 هللان اواو اوناك مبا كلذو اهب اج الو ناهربالو ا اب ركل ةحال ةهل آ مانصالا

 3 هللالا ركحلا ن نا # ناطل نم امس هللا ل زنأ ام هلوش ا ةيعستلا هذه ان

 اودبتالأرسأ ) # كلذىف هل كب رشال ىلاعت هللىهلاو ا مكحلا نا 2

 نيدلا كلذ 8 ةهلآ اهوقيم ل ىلا مانسالا ءذهال ةدابعل قمملاوه منال # هاياال
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 ىبصلا ةداهشو ىدبالا عطقو صيمقلا دقك ه:ءارب ىلع دهاوشلاىهو ( تايآلا .اوأرامدع نمور
 اغا طمناكواه>و لد 1 را الازتتسابالا كلاذ زاك امولةااو ىلوقا| ىلع رتسااءاخر راوالاا رد ءادبال (هننو :يدنلا) كلا

 هادا نونظاادمو دظإو نو.“ ل ةياع تقاخو اهل هرم و ندا هللذي نأ تءمطدقواهدي ىفهءامز الولذ :

 فوخ ناكم باحجحلاب 4 فسوب ةروس ) تيضرُناىلا - 1.06 ليم سأباانملجولاو سانا نشا
 اذا هريخم 07 باهل 0 ١

 0 0 1 0 4 تايد 10 كسعل نرد 9 ا

 هماصعت ساو نهيدا ءاسنلا عطقو ص.« هاادقو ىصلا ةداهتشك فدو ةءارب لا
 0 3 راخأ نم تعمم هال

 تكلا 11 نامأو ىلا
 تع اهنال كلذو 14 نيد ىدح ا 3 ه رمال روض 59 لعافو نهنع ا

 ! هنا قفناو نعد 0 وبلخداىأ « ن ناتف نحماادعم لخدو ف ليده ةغاب ىتعو ه

 ١ لاق## ءامسنانادب ربامهن ابماهتالل هزابخو هسارش كلملاديبعنم نارخآ 2

 ؛* ار رصعا 9 ةيضام لاح ةياكح ىه مانملا ىف ىرأ ىا :# ىلا را ىلا ## ىبا رمش | ىنعي هي امهدحأ

 صيمتلادق نم هتءاربو فس وب قدص ىلعةلا دلا ىندي تاي آلا وأ رامدعب نم هد سيح ى
 5 يي هنيمششل هذ هحؤر دنع نهاوقع باهذو نبع دأ ءاسنلا عطقو لفطلا مالكو

 ءاطع لاقو انف مهيأر نورب ةدم ىلا ىنمإ *« نيح ىتح ف نيعسلا ىف فسوبن
 هنسشل نينس وجت لكلا لادأو ناتس عبس ىلا ةمركعلاةو سانلا ةلاقم مطقنت نأ ىل

 نمتلادعءلخدو © ةأرملاب همهم فسوا اريهطت سيلا كلذ هللال مج ىدسلاّلا

 هزايخ امههد_حأ ربك الارص٠ ك١ قءلمعا ناوزن ني د.اوالاناكن امالغ امهو نأ
 امهسيعت كلملاامهيلع بضغدق ناكو هءارشش بحاصو هيقاس رخ آلاو هماعط بح

 هلتقو هلابتغاو كلملاب ركملا اودارأ رصم فارشأن م ةعاج نأ كلذىف ببسلا ل
 قاسلانامث كلذ ى ااباحاف هبارشو هماعط ىف كلاعب نأ عالامنيءالقاا نذهلال 0

 قاسل لاق كلملا ىدب نيب ماعطا ارم خامل ماعاما ا م وتؤوخرلاز انا ل قو كاذزء 3

 قاسال لاف م وعم با رسشا !ناذ ب رست ال زاء1 !لاقو مومسه ماعطا|ناذ كلملا ام

 تكلهفةبادماعطلا كلذ نه ممطافىناذ كماعط نم لكز ابا لاقو هرمضي دبر رشف
 هلع رمش لمح نجما لخد امل فسوت ناكو فسوب عم اسد امه سم كاملا,

 مالغاا |اذ- م نيرعلف ع د كاكما نيةذلعاا دج لاق مالحالا ربعأ ىنا لوب
 هاا وك نءا لاق [تايأرذق .انوينأو غنم هالأسف ايؤر هلايءارتف ادب

 امه و فسوي امهآرف ةقيقح ايؤر ايأردق اناكلب موق لاقو فدو :ابرجحل امل 3 5
 نتا رهاب و كامل نامالغ امهنا ر كنف امهن أش نع امهلأف ناموم
 لاق#« ىلاءت هلوق كلذف هايأ رام هيلع اصقف امر ام ىلع اصق فسوب لاسقف اكل

 أ ىلا 88 كلملا بارش بحاص ومالا هي امه
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1 
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١ 
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 ١ ثبلف مرجلاهلا سانلا ب سحوأ نم نوكيامرصبتىتح انامز نجم ىلعهتلجواهجوُز ,
  3نموززر زعلاوأ مي .ظعتلا للعزي زعل اهب بطاخ مهضعإ ناىلعءاتلاب ىرقو« نيس عبس نشل ْ

 بحاصوأل ا

 75 اكمام أر رهنا ايو ر ناكو كلا قس اوان رات را ,(ىار ًأىنا) قاس ااوهو ,(اهدس أ لق) نسلم

 الماهاوأن وم هرصعف بل لاى حاف بتءااديقانع نأم ل ودا ضقةثالئاهيفةندحةلبح مركلا ىف أراك

 كلذيف كتءاركو كنع وهناهنس>امأو : كلذ ىلع كناطلس ىهذ ةةليكاامأو هيف تنكىذلا لممااوهفمزكلاامأ تيرا
 ويف كللللا تلوانو تراقع ىذلا ب نءلاامأو كلعىلاو وءتفجرخف نيا ىف نوكت مايا 7 الث ىهف ةل + | ىلع نابضقة ثالثا '

 رصبت ىتحانامز نسب نأ
 هعمل خد و) هلم ْن 0

 نادبع ( ناديتف نوما
 هيارشو هزاخ كلل

 نيتاذاخ دا ملا ةيهش

 نآل فسوب 0 عا

 ةيعصلا ىنعم ىلع لدي عم

 ريهالا 5 تدحرخ لوقت

 بف هإايحاصم ديرت
 نمتكاامهلود نوكي 3

 000 اها نيرحاص#

 فاران

 لا ُّى

 (ارخ ريع ها

 اع بنعال ا ع 00

 ناعدتلي ودلاؤأ 3 .٠ ع

 ىعو 1

 هماالؤي

 وانام لع نم

 صيمقلا قش ( تايآلا
 قدح هننسل )اهخا|ءاض

 ىلا لاقبو نينسملا ( نيح
 سانلا ةلاقم طش ن نيد

 كاع )0 يعدل عد الددو (

 (نا تن) نان لا هاو>د

 هنارش بحاص كزللا نادرع
 نك
 امهم لع بضع هع اعم

 فقد وهل لاقو كل



 أو لك تةةقاوأ كنالو٠ ترجأول كبءاعامدل ناق نال نويلا ةوددملا د:_سأ(ه ءلا ىننوعدب امتىلابحأ نيعسلابرلآ)

 ا كفو دك رنه ا لا 0 .5 دا بررلاةهيرملا 0 كس ) اعلن ارمساهسفن ىلادتعدفدب

 0 32 ىنعاترتسإا

 ١ نيذلا نه ( نياهالان

 ا نال نود اع 1

 ظ نهووهندمل« ىو دجال نه
 ءاهذسا|ندوا ءاوس مل

 ! فرصتالاوهلوةىف ناك الف

 ا باط ىام نهدك ىنع

 لاق ءاعدلاو فرخ

 | باح ىأ (هبردل بام اف)
 هقنغ قفارصف ١ هءاعدهللا

 ( عيمسلا وعدنان هدك

 هللا نيئمنلملا تاوعدل

 نهااحو هلاح (ماعلا)

 وهودلع هرمسشن أم ةاالدإ

 ءادب ميلا دب ملول وهل

 ريبصلاو ىأ رم ارهظىأ

 ا
| 

 أ

| 

 براي(بر) فسو(لاق)
 ْ ىننوعدبام ىلا بح أ نما )

 (فرصتالاو)انزلا نم (هيلا

 (نودي ىنع) ف رصت ملنا

 لما (نهيلابص) نهركم
 | (نيلعاجلانم منك أو)نييلا
 |١ ٠م لاش وكتمعت

 | نينازلان

 ظ
 ظ
 ١

 ظ
 0 را

 ؤ

 01| دناحالاا ماعلا ) 7 عيمسلا وه هنا 0 17 نهدك هنع 000 هرئابا

 | يلةنول# : 000 وأ عبق لمشال مك اناؤدبا|ىننوعدبام باكترابءاهفساا

 | ةفاتشاو هلا لام اذا اذك ىلا نآلف ابض لاش نينا ل ما #9 قدا

 80 زعلل ىنعي رهل رهظ( مهلادب مث) نه ركع

1 
 : ل سس مسمع

 7 نحملابرلا5 ع نيو.::أابامهيشا اذيقخ نايف ءالؤونوأ 1 اكسس لع اهؤساك فنالاب

 ش انام ري مننا وعدا امث ىلا بحاول ر 58 ىلع عفلاب بوت ةطارقو

 0 ةوددلادانساو ههركتت امكلذو سفناا هيهتشتم اذه ناكناوتبقاءاا ىلا ارظن
 نجح! ىل ءااعاليقو نوسفنا ىلاهنوءد وأ اه جاتد وأ امال يا ةااغنهدفوش نهنال

 ا هلعلاهأ هللا ىلد هللالو-ردر كلذل و ةفاعلا هلل لأ-:نادب ىلوالا ناكاعاواده هلوقل

 | ىف < نمدكقعإ» فرعصت ملذاو 4 فرسدتالاو ل ديلا لأي ناكن »ىلع سو
 ' 0 تاجا ىلا لما © نول بذا قف ةعععاا ىلع تيبثتااب ىدنع هنيدحتو ىلا كلذ بي
 000 ىوهااىلا ليا ةو.يص'او يووث ىذ:ةهو عطب نويسفن | ىلاوا

 نكاو# قولا ىعوابابصا | نتابءاكىر ,ةوءابماا لو اه.يطتست
> 

 لل وك فهلا ولو نعش" ىزلاهءامد هلل باحاذ# ردإ باع يحد اذ. او لاهل و

 00 اوزحلا 2 00 020 نطو لل 3 ند د هع

 00 هيد اصئامو ماا وابا مااا »ل الس مما تح د

 :1 انا د وا ت17 ا تع علو

 0 لقو 0 0 08 ف 985 هفاض 0 ناك

 ْ ءاعدلا ةفاضا تعم كيالوم عطأ هل ناق ا نبعا لمقو نهسفنأ ىلا هنوعد اعيج نبا

 ْ لقب ملىلا بحأ نخدلا لقب ملوأ مهذعب لو نبنرع ناك هيالوا انتيك نعاا

 ” 0 ندرأ ام ىعإ  نهدبك ىنع ىر كالا ةيفانلا هل هللا لأ نأ دبعااب لوالاو زم لاو

 ١ كة قيعشاا نم نك أ هاتننع#,لبقو .نيبنذملا م ىنيي «نياهاللا نع نك أو
 أ هير هل باهعساؤ 98 ةلاهج نع هيكترب امنا اينذ بكرا نه نأ ىلع ليلد هيو لهجلاب
 ءاعدل ىنعي © عيتس اوه ه هنأ ن هديك هنع فرصف © ففسوب ءاعد ىلاعت هللا باحاف ىنعي

 هدا ملا هنلع تنسو نأ لع الد ةياآلاىفو هلا ىنعي # مامااو# ءريغو فسوب

 عزفو هللاىلا ا هلاحن قيليال اع ءايا نهتبلاطهو ءاسالا كب ةيلللا هتلظأ ا مالسااو

 مل نا هنلاب فارتعالا عم سمالا ٍكلذنم ه.لزنام هنع فشكل هتلاىلا ةبغر ءاعدلا ىلا

 ةيصعملان ع فارصنالاىل اع ل ردشال 5 ىلع كلذ لدفا 0و عمقو ةيصعملا ع نم ن.صعل

5 

 يللا 6 ا
1 

 | ياما فاذا هلل ىتعي 6 مهل ادب مث لحو زع هلوق © هيدفطلو هللاةمصعبالا

 الا كو ضاعالا لع تنسون سانم .اورصتش نأ اود ءارأ ما كلذو عارلا

 مهرب نما ني ىناربعل ١! دعا كلذ نا اهجوزل تلاق 5 ا نإ كلذو (

 ا ة نأ اما سانا دلل ردتعاو ج رخاف لكامل اماذ هسفن نع هندواردق ىناب



7 
 ا

 نتتيو ةبكلملا هل نتيثأوهلا>ةبارغل ةيرشنلا هنع نيفن(م رك كلمالا انما

 م مفأ النأ ايف زكراك كلملازه ن :

 م لعاف ماع ل ردصملا | 00

 نكلذن تلاقي كلملاالاهيفدقوشال ورشتلالا حج قوفهلاج نالواةكتالا | صاوخ ن :مغاابلا | 1
 قدح هنروصتننا لبق هب ناتتفالا ىف ىننتملىذلا ىنا كل ادبعلا كلذوهفىأ 3 يوتا | ْ |
 0 راذه مضوم كلذ مذوف هيف ىنذتل ىذلاوهاذهفوأ ىذ "ردع نكنياعاع هلكروصو ولورا أ أ

 ترعب 4 ٍجا|ةئصعالابلط منتمافوك مصعتساذدسفن نعفتدواردقل ول هيلاراشملاةلزتل | ١
ْ 
ْ 

 ريئصلاو | راغصو ارغص ردع م 1 مدا 5 نب غاصلانمان وكماو ْ ؛

 « ميرك كلءالا اذه نا © ارثب اذه نوكي نأ هلال 1 © اريشب اًذهام

 تان اذ_هنم دوصقملاو هللا ىلع ىعل

١ 

1 
0 

 ْ كا فسويأ طرفملا مظعلا نسما 0

 ع ع :
 | لبق قو اكلم هوكي هيقصو ؟كالانإف كلما نم ندسحلا 'ئقالزا سوفا 1

 لاف قى هنق ىددل ىذلانكلذف تااقف 0 هلوق ## كلذ فاسوب نفصو

 هتبعىف 4 ىلا كلذف هتنؤر 5 ءنشهدو فسوب ثأر ا ةوسنلل زب زملاة أسما

 اهانف اهفنهشدقز زب زعلا 5 ا أ ع اق نيد نهدنع اهردع ةماقال كلذ تلات 2 او

 قاقعساو نسلاىفهتلزتا اعفر رضاح وهو اذهف لقت : 3 0 تلاد فاثكلا

 2اس نأ م هفنىذمل م نكسفن أىف نترو2 ىذلا 4 دع: كلذ وه لوقت

 دق 4 مصعتساف هةيسشت نع هندوأرد_ةاو 0 تاكو تاو اع تح رسد زيزعلا

 همالمأل هنأ 3 تعا اهنالا كلذ تحد رص اعاو هةييفاذع ءلط ىذلا لعفلا كلذنم متتماف

 نرسل نيقاع.ل 1 3 نع اوف هملا توعد يف ىنعواطب ملناو ىفعي 8 هسعأ اه لعش مل

 فسول ةوسنلا لاقف نيناهملا ءالذالا نم ىنمي ني غاصلانم انوكل وف نسحلاو

 أزل ةيدعولا ليد ةيصعملا لع ٠ معلا سو راتخاف هيلا كتعءد ايف كالو مم عطأ

 ء (مر ؟ كزألا ) اذهام ( اذهنا ) اسدآ ( !رشبادعا ْ
 م سال د ءاطو ع هتوعد(هسفن نع هندواردقاودش) 4

 تلاق زل

1 3 1 

 كل راظ فدسوب ص 1 0 ىذلا املا

 ١ زاجل اةاىلعوهو رشبللدوهءهريغلاجخلا اذهنال « ارشباذعام 9ب هيف هوت امتلة يحال
 ٌْ دبعإ ىاىرتكا و ميك ةغل ىلع عفرلاب را رق «لاكلا قت فاه عتكراش اء 1

 , ةمصعااو قئافلا لامكلاو قا رلا لاخلا نيب عا ناذ *6 رك كلمالا اذهنأ ف مينا ىرتشم |

 نا عابطلا ف زكر ا1 مكحللا اهب نت

 ىذلاىاعنكلا 0 وه لوقت (هيف ىننتلىذلانكلذف تلاق ) ناطيشلا ن
 الاوهنرود ق --_ ا روصت / 0 000 4 1 نكنا ىنعل لح 3 6 ص 0 نكشأ ف نأ

 هب ناتتفالاىق 0 تا

 هسفن نع هتدواردقاو )

 عانتمالا ىلع لدي ةفلابم
 ديدشلا ظفمتلاو خولبلا

 دهتم وهو هم<6ىب هلاك |

 ْ د اع 3 هسحأ 0 نئلو 0 هتكيرع ةنالاىلع اهتواعي ىاهنرذءينهلا

 ٠ ا ناوهسدل وي مذلا لا هيلع ف سويلريملا نوكف ىسحا بحوم قع هاا ىرم وا

 ليعأر تااتو 8

 : 0 ل اا ثداوه+لاوت اف لا 2 ةوهشلا ثءاوب ند ارهطم كلما ناكامل 10

 ا تبحاص لاقو بهذو ا ماق امدعإ 2 نكد تاق 00 او امح قاما

 ١ تااك زيزعلا5 ارح نا مث هتيؤر دنع ارياضأام نوماصأدق نوناو نونم اهماع 5 |

 اذهو اهم ةداوتمالا ّق

 فسوب نا ىلع ىلح ناس |
 هنرسقام ”ىرب مالا |اةيلع

 0 ةررثلا كت اوأ
 كنالو٠ عمط

 نكلو )

 أ هل ناق

 ٍ "3 |( 2 0 ريوصلا ) 001 لعغ 1 1
 "ل داو ىظفاوأم ىلاءجار 1 هفف كك نوال نع اطذ فااحوهو ركل ىرقو»ا رخص مضلاب رغص نم

 كودك هر نما أم قعملاو

 كنسعأ هلوق ىف امراجلا
 ل د رد صم اموأ ريشا |

02 

 ىأ فسوب ىلا مجرب
1 03 0 

 هايا ىرعأ لعش مل نيلو
 عر ع

 ةاضتقم و لح بحومىأ

 ايار نبع (نمس) |
 نوننم 0 0 وكباو) ىف
 نمر ةفيفطظاا ديك انلا

 قارسلا 2 (ن.ىغاصلا

 0 قابالاو وذ ءأ| امهسلاو

 كفسو ىنم قبأو ىلق
 فسوبل ائمالف قارفلابىد
 مونااو بارشلاو ماعطلا

 ل6 انه ىعنم م كلانه

 ىلثت ضرب مل ندهو كلذ

 ايم نيريثا ىلع زب راف
 ريصحلا | ىلءريص لا ىف لصح

 أهدي ده غسول عم عع“ اناريخ

 ىنتييعو ىنتدع( ىنتلئذلا# كلذ هلاعلز
 هسعااه لم / 51 وز ةفعااي ىت 1 هأ ) ميك ما ( هيل نب

 كن الوم عط ايو !اةوسنلا ءالو وه ن ١ لق و هم نيل اذلان ه (ن.رغاصا!نمانوكلو) نحلا ىف (نيوتإل 3



 2 ع 3 1 5 - 0 .٠

 الو قللت ىرب رمد 0 0 اذا ناكو ءاىلا مو ىلع ردكلا ةلما ا سانلا

 لاخلا ثرو لو هبر_ 5 «.٠ ز»- 0 « رشع ىناثلا ءزجلا ) مدآ هبشي ناكو ناردخلا ىلع

 نرتك القوةزاس ل ل
 ادا هلل رمتلاك هو تثأر قو هلك د ىلد ىنلانعو قئافلا

 | ةأرملا تربك نم نضح ىتمع نريك | لبقو نار مدخلا لع دهجو وأ" الث ىرب ن : اكليمقو

 ْ مالسل اوةالصل هيلع هسوءاوار ردص الربع مح اهلاو شباب ريكلا لخد اهنال تءاح اذا هنضحدو ءاسنلا لاش الذا

 ىنتما لقاك ويلا هدشن م هلنذح ىأمالل فدخل اع لوعقم ىلا ىدعتال نال

 3 . . ١1
 تاسلل ءاهلاو نصح ىعع

 ٌّء قتاوعلا رول) ف تضاح تدل ناد ء عقارا ريد لالا اذرتساو هللا مخ اذا ءارلا ترك لاش

 نم هلاهي زثت# هلل شاحناقو إف ةشهدلا طرف نم نيك اكل اباهنح رج نهي دبا ع نءطقو# كلخد هتتقحو كفاح

 ةقلاتفذحت جردلا فو رعوبا» 1 رقاك اشاحهلصاو هءاشم قلخ ىلعددر دقن رماهتتو ةدعلاةت ةتافص

 نابللمذ اللاو هيزنتلا عدوم موف ءانثتسالا بايىفديزاتلا ىنممديفب فرححوهوافيقتكةريخالا

 5 زيم اي زنت ىل اع نونتلاب هتلاشاحو هللا ةءار 3 ' ىنعع مالريغب هللااشاح 'ىرقو كلامقس كلوق ىف ارك

 لا لا لك نك سانلا ىلع فسوب لضف ناك ةهركع لاو نسا

 اهللال و سرلاق لاق هنع ىلاعت هللاىضر ىردخلا ديع_وبأ ىودو موجحلا رئاس ىلع
 هركذ ردبلا ةليا ريقلاك فتشوب .ءامسلا ىلا ىب ىرسأ ةلل تيارا 21 نا

 ٍ ادا رتصم ةقلأ فراش اذا فاسوب ن زاك ةورف ىلأ نب قحسا لاقو دنس ريغي ىوغنلا

 نا لبق ل> وزع هللادقلخ موب مدآ قدح ثرو هلا لاّشو نار د2 |ىلذ ههحو هن ر جو (نومديأن عطقو)

 ابع نبا نع ةياور ىفو هيلا نثهبو هسعأ نهلاه ةيلاعااوبا لاقو ةنلانه جرخي ١ محللاءطقا تنك لوقت اك
 ش 3 حرفلانم نضح لاق كاحمتلاو دهام نع هوو نضح كد لاق

 ءاهلاو ةفالاىف ةفورعم تسيل ةظفالا هذه جاجزلا لاق لوقلا اذه غلا 0
 اىدعتال نضح نال هنضحدق ءانملا لاق ن أ زوحبال ال دعا نم عن هنرك أ

 ةأرل نا كلذو ج ر اهلف ةغالا ىف ةظفللا هذه تدك نا ىرهزالالاق لوعفم ىلا

 ما لاقق 00 راذصلا دح نم تحرخ دقف ضيخنام لوا! تضاح لذ

 ا انلمحو هلانإس سابعنب نع ةياورلا تد#تناذ 0 اذه لع تضانل 2 ترك أ
 0 وف وأ تفاح اذا ةأرملا نأ لمقو ةيانكلا ءاهال فتولا ا هلوقىف ءاهلا

 ولاه امو نيعزف ن رم ناك اعرف ضيحدع ناكناف ضو اهلا 1١و

 كر 1 1 دا دا ,

 م و امال ربكلا ىف
 ع ءاج

 ابا ناكو رغصلا دح نم

 2 .٠

 انهن دحلا نظلا
 6-00 .ءا

 رتساو هللا م> +هلوقريسفنلا

 ل مع راد ل ا اذ تقام قا لاك
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 ءقاوءلارودخا ف تضخ

 اهح رح ديرب ىدب تءطقف

 ماعطلا نعطش نأ ندر أ ىأ

 نحال 0 ى ىذلا

 نعذطأن مدخن اقل

 ةلك اغاح (دي شاح ناقو)

 بابق هيزنتلا 0 دش

 موقلا:ةانأ لوقت ءانشتسالا

 0 -و لمتح 1 ئدتعو ىئزارلا نيدلارت ثق مامالا لومشأر نيح فسوب سعأن م نفرح ئهودر اناع

 0 وضخنا راثآو:ةلاسرلا اهو ةولاروت هيلعنب أر ننال هنربك أ اعا نهنأوهو رخآ

  موعطملا ىلا تامفتلالا مدع ىهو ةكلم ةبصهو ةباهم هف ندعاشو تانخالاو
 نب ف ةتيلاو ةنيلا كح .انورقم مظعلالا أ كلذناكو نو.دادتعالا مدعو حوكنملاو

 1 دلو نع وات مياهملاو بعزرا | عقوو هنمظعأو هنربك أ مرجالف ةلاخلا كلتنم

 نيعأت هطقب نلعحو ىنعي مدا نءطقو ف لأ هجولا اذه ىلع ةيآلا ١ كلاقكلوقومنهتلاشاح
 ّ | كلا نلف عئالاو ءطق نهنأ نب نهو نهعم ىل 0 هلا لاقمث ة ءارب لاق 3

 املا ىح نود | نن أدان لاقو ءدلابالا 0 ةدماسلاة فس هات لغشو
 0 0 000 0 ماما انغنا عصالا هريغو هزنيو ًاربي نم نابل

 تءضوف رخلا فورح

 ةءاربلاو هيزتتلا 2

 هتلاةءارب هللا اثاح ىنعث

 1000 نلاهيزنتو

 ا تملا حس جمباج تاجا سدت دج تن لح تنل ه1 جس وب مجم جسدا اد جال رجس دن تنل ام ل مدمج جدع

 فاالا فدحم هللشاح

 1 اذدعام ) هله ليج قلخ 0 هنردق نم يعللاو زهملاتافص نم هللاهءزن7 ىنعملاو ةريخالا

 آلاذاعم ( هللاشاح نلقو ) فسوبنسح نمنيأرام ريخلاوةشهدلا نم نيكسلاب ( نييدبأ )نشب و نددخ( نعطقو )



 اركمبانتغالا كح اههمو ناسك اهدبع تقشع زملاء أس ا نهاوقو نءاد ادتعاب (ى.ه كع) ل :

 ) نهيلا تلسوأ ر)' العا ةنشفاف اهرس نيمتكسا تان در ك2 211 حياك بيغ لاو هي

 (تدتءأو) تاروكاذملا « تسوي ةدوس ) سمللا مج 40١ ظح ناين ة سا نيبرأ تدل
 . تاتا ف١

 داتعلان 00 تانئفا او

 نئكتيام (ًاكش نها)
 ل تدصق قراع نء يلع

 1و أمركم رك املا قحناك ا ا 0 0 5

 1 را ع تانزا 00 اهملع هند شفاف اهرس نهتنقكتحا | - اناا نويرتل ك

 هَ اكتم نهل تدتعاو هه تار وكادملا 1 دف ندوعدل

 ن7 ىعز ةئيهلا نكاكسلاو ناكش ىت> هيا ا ةدحاو لكت نآ و# دئاسولا نم هيلع نئكتيام

 2 نيك اكلاو تائكتم ١ اهنءطقرف نهيد| ىلع نيس ا عقتف نهس وغنت نع ناذش و نئهبس نويلع جرخ اذاف نه ا
0 2 ِ 6 00 
 نهيهاى ةاسعانيءب را ىلعءد>و جرخاذا اهركم نم فسوب تاهيوأ هر 0

 ع 5

 دنع نهد ى! نودا

 نهسوفننع نلغشيوهتؤر ١ اذرتت بارشلاو ماعطال نك اوناك مهئاف ماعط سلم وأ اماعط اكتم ليدقو رحال

 نييدبأ ىلع نيسبأ عقتف | ليج لاق.هنع ىهن كلا
 ذا ”ىكتنا نال انءطقنف ] هللق نم لالا انرسشو ٠ ان اكتاو ةمنب انالظف ْ

 ءاكتموةزمهلا ف ذحن اكتم ئرقو»نيكسلاب هيلع“ يد عط اتا |ن أك ا زح رح ماعط الار ا

 3 ووك اذا 7 نم عطقباموا 5 ا حازتتك ةحفلا عابشأ

 هلل كا هذآ 0 اف نهيلع جل جحا تااقو 001 منا اذا ا 9

 ه# نهركع تعم“ الو اهاتف تحور رتسلاو فافعل نم اهلاثمأ لع بام ت تكرإ

 15م لف كم
24 

 ىلع هدب تعقو ”ىثل توب

 ةدحاو لك 0 هدب

 ال اوناكو (انيك بس نهتم

 نامززلا كلذق نوطأي
 لدعفك نيك اكتتاانألا

 جرخا تلاقو) مجاءالا
-_- 

 رف ءلارسلب ( 6

 2 1 : 0 اركب كلذ ندهلوق 0 ع او كد نا امو نهاوش اع

 ٍ : اركم .ءاعسا تكلذلف اهتلع كلذ ”نيقفاك قمتكتساو اهرش نوللاتشفأ زيزعلات أمانا 1
 هل لل هبذداراءوه عم 0 7 هي ا 5-5 82 عب هيا 0 تاسر هنأ .تدارأ فشويل اهتبحم لعاهذلل نونا تعم امل اناء ىنسي ف سلا تل

 9 4 ِء اهعكو ةرجو م 0 ِ
 تعدو ةفايضو د آو نول تددَص ىعل ةدئام تدذا بهو ناق نهد نع اهردك

 ِِء 0 0 (هنريك ا ةمأرا ا ره رع
 116 نها تدتعأو 8 !مريع ىناللا ءالؤه نوفاعتدق فارتشأن م ءأ ا نعبر

00 

 ل 0 ٍ ١
 3 كلذ ا ع ا نسا ريح نادر نبا لاقو اهءلع نكح دناسمو فارغ : نول تطرد 1

 قالا لاحجاو 0 طيل هتوعد نم لكنال يتلا ءانطلا ىعسااعاإو اناء ا اي ءاعو 9
 فس وب » لضف و | هةر كيا ىلع يم ماعطلا ى 0 اهيلع ' ع و ساد دئاسو هت ددعأ دقف َُك نع

 بارع كلاو ماعطلا دنعديلع أكمام يا و هدنع نملىأ نالف دنع انأكأ لق

 ا لكاال _م اق 4 اع هلا لص هلوق ها تدك لاف هنع ىهالا ءاج كلذلو ثيدحلاو

 هل تدتعاو) ةفايحلالا
 ١ ءارلا ٌّنأ لاش ا وأ نكلإب مطش شلك 30 لق هو.جرالا اك ىلا ليقو امك

 شالا | ل ى
 اهيلعتكت اسوأ ع 0

0 

 نهلوق 0

 ةدعدو( ن هيلا ثاآسرأ ١

 ىاللا ا تعدو ا د 5و ة_مهطالاو هك اوفلا نانا 0 تدنلا تفز 2

 58 تأ ا 5 أرق نا ةدحاو لك ثطع ل ىفعلي 3 0 نونم 0 أو 2 تسون ب 3 3

 كلا 9 نيكسلابهكاوفلاو معلا ن ا م هناك قا لك انلاكش تءاسنلا
 تاو هلا لوشةفنع

 : اه ةفلاعغن 0 فاح ناكو ةوسنا| لع ََ رخآ فس ومآ ٍّظ غاز 0 عا 3 نويلع جر
 لبيب تعض وف زيلعاو 0

| 

 ٠ْ

 ٠ لدقو هيرب نا ندصقف هلاجو هدي نول فصو ناكو فاسو 1 كلذ

3 
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 ا
 أ

 ١ ىنعي 3 2 اف هو 9 رخآ ناكم ىف 5 هناشحاو هلطز دق ا فاسو ني جرخ
 تاطعا ( تنآو) ن :رهيدنأ

 ( نون :دحاواك) اج
 فسول انعاز (ت اقو) هنكاكسب نومطةامالا مح محلل نم 7 ثا ه١ اخ و اق )نوكأنال اوت مالسلأ ن١

 ةيمطعا ) هنراك | ا راق فسوإب ) نودلع جر

 ,طغ ىطعأ دق فسو 1 هتيؤلر دع نثهدو ةتكاظمأ نمي 4 هاك أ إف ةوشل



 | *يطخ لاق بدلا نيدمعتملا موقلاةلج 000 :ه تنككناك بذل ىرفغت ساو ليعارل لاقمث هبثدحتالو

 ءارصتقا ثيح ةريثلا ليلق اهلح الجرزيزملا ناكو ثانالا ىلعروكذالابيلغت ريك ذتلاظفلب لاق اأو ادمعتم بنذأ

 رماو باودلا ىكاص ةأرعاو زايخلا 0 ةاسلا ةأ ما اسجل نك ءاسنلا نه ةعاج (ةوسن لاقو و)لوقلااذ_ه

 الو ةأرملا عج درفممسا ةوسنلاو ل غ٠. ؤ- بجاحلا 4 رشعىناثلاءزجلا ) ةأرساو ميسلا" ال

 ة6نيتطاخلا نم تنك كنا ل ليعاراي « كينذل ىرفنتساو 8 هركذتالو هقك | | 0 3 1 7
 7 ةوسن لاقو# بلغت ريك ذتلاو ادمعتم بنذا اذا ”ئطخ نم نيسذملا موقلا ا ' 0 1

 ًاهيفتنا نونلا مضو هلعفدرج كلذأو قيقح ريغ رابتعالا اذهب هثينأتوةأرما عيل مسا | 2 0
 ” راسخ نا ةفصو ا رصمف ةياكملا نءشا 6 لاقل ف رظ 3 ةنضدملاىف 0

 .نعاهاتف دو ارز ااا # باودلابحاص و نالاو زابخلاو قاسلاو ب>احلا

 .مهلوقل ىتفىقف لصا و كلملا برعلا ناسلب زيزءلاواهايااهمالغ ةعقاوم بلطت # هسفن

 ىلا لصو ىتح هاج وهو اهبلق فاغش قش # ابح اهفنشدق وف ةذاش ةوتفلاو نايتف
 هأتهاذاريعبلا فعش نم اهفعش ”ىرقو«هنع لعفلا فرصل زيرتلا ىلع هبصنو ايح اهداؤف

 'ناوضاان ء دعبو دشرلان ع لالضىف # نيم لالضوف اهارثلانا ف هقرحاف نارطقلاب
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 احا سا) سعت
 كلملازيزءااو ريفطق ندري

 (اهاتفدوارت) برعلاناسلب
 ىلاتفو ىاتف لاش اهمالغ

 نع) قيراحو 000

 هنمب اعوهش لاثتل هه _

 ىأ زيمت (ابح اهفنشدق)
 )1 ]| اذبب ترتكتال ف سو ايءاتعم ليقو سانلا نيب رسشتتنو عيشيو وششبال تحدحال |

 6 كبنذإ ىرفغتساو 8 اهللاقف ةأرملا ىلا تفتلا مث كنءاربو كرذع نابدقف هد متالو

  لوقنم اذه نا ليقو اهنم 'ىربوهو ةئيطخلا نم ه,مفسوب تيهرامت هللا ىلا ىبوت ىنعي |

 . كناو# كبلذ ببسب كيقاميالو كنع مفصي نأ كجوز ىلس ةأرملل لوقب دهاشلا |
 "ةمهلاب فسوب تيمرو كجوز تن نيح نييندملا نم ىنعي هب نيئطاخنا نم تا

 ىلع لاجرلا سن+ل ابيلغت تائطاخلا نم لقب ملو نيئطاخلانم لاق اماو ”ىئرب وهو

 اذه لعفن نم لكنع ريخلا دصق لب ءاسنلانء ريخلا هدصق مل هنا لبقو ءاسنلا |

 هلوق 6 نيتناقلا نم تناكو هلوقك وهف نيئطاخلا موقلانه تنك كنا هريدقت لمعفلا |
 أ لاقو ىنمي « هسفن نع اهاتفدوارت زيزعلا تأرما ةنيدملاىف ةوسن لاقو## لجو زع

 ىف ةأرملاو فسوي ريخ عاش امل كلذو اعبرأ نك لبقو اس نكو ءاسنلانم ةعاج '
  نهو كلذ نهنيب اهف الا مهلا نيع ة ةملده ىه لبقو رصم ةنيدم |

 قر ىنعي هبح اهفغشدق

 لصوىت> اهملق فاغشهيح

 باخقاَتْعلاَو ذا ءقلاإلا
 لاش ةققر ةداحوأباقلا
 اهارثلانا) باقلاناسل اهل
 دعبوأط+> ىف (نيبم لالض ىف

 باوصلا قيرطنع

 ض عا مث ادحأ ريخضالو

 ىرتششا وز لكؤةارلالا

 ند ىعسا(كيئذل

 كعبنصءوس نم كح و زىلا

 كدا كلا ) ةارال اهخأ

 نين الا نم( نيئطاخنا نم

 د اهم |امقف كحوزل

 لاقو ) ةنمدملاىف كلذ

 نهو ) ةسدلاق ةوسن

 ل ةاللعاو ةيقاس ءارخأو هزاخ ةأرعآو هناود بحاص ا كلملا بحاح ا

 ١ وار اعلز ىف يزل ةأرعا رصف .فارشانم ةوسن لاق دنس بخاص 00
 عنك وهو ةشحافلادنم بلطت اال هسفن نع ىل اانكلا اهديع دوارتا ىتعي ةسفن نع

 | 'فافشلاو ابح اهقلعدق ىنمي هابح اهفنشدقإل نسلا ثيدحلا باشلا ىتفلاو ابنه |

 ا ناصأ ىد ةدل1لا لد.هبحنا قمملاو ىلقلا فالغ اهل لاق باقلابتطمغ ةدلح ا
 ا | كاملا قاس ساةوسنعبرأ ' 10 بخ ئلكلا لاق بلقلاب فائشلا ةطاحاك اهبلقب طاحأدق هبح نا ليقو بلقلا

 ظ ع 2 ااضو اهارثل انا 88 اش لقعت ال ىح اسلق |
 #1 نيب د تك نعال قى و ى 0 هنمب# بحاص أ

 ا 2-2 أ اهدبع وعدت( اهاكتفدوارت احل ز 0 تل أ ا ازا 1 تاون وط بساقو ءأرمَو

 3 اس لانتأ رقنافمسوب بحاهنطب لاشو فسوب بح اهبلق فاغش قشدق ) انا فلا هسفن نم( هسفن نع )اهنك كريس

 فسوب اه درع ب> ىف نيب الط (نيبم لالطضوؤ اهرثئلانا 0( نيعلاو



1 

 تنسح انا كلوقهريظن وهو و ناكمنا عي نا لب وأت ىلع ناكو نا نيب مَ لاو اهادؤمتدااهنال |

 امهن اكعفابودعبو لبقك ةفانمالا نءامطقامهنال مضلاب ربد نمو لبق ند ”ىرقوء«قباسلا |

 طل ءاسنلا دكان ميظعن نكديكن اوف ءاسنلارئاسل واهلاثمال واهل باطخلا ونكتليح نأ ْ

 سفنلا فاريثأتدشأو باقاابقلعأو ٍ

 ضرع 5 5 اذه نع | ثىدحلل هئطقتو هب رقل ءادناا ف ا فدسوب 1

: 
 ا
 ا

 ند همنع ةمهلا ىناوءمالسااو ةالصلا هلع فاسوب قدص ىلع ةلادلا تائئداعلا ةرآ ند ا 1

 هنلم_س للا هندي طسال كولمملاو أ اال 5256 كولمت رهاظلاق ناك هنا اهم هوحوإ ||

 ةأرملا اوأر مهنا اهنمو بريال بلاطلاو اهنم ابراهودعي فسوب اودهاش مهنا اهنمو || ا
| 
 ةدملاق فاسو اوف ع هع ةمو 0 ةميلا قاحلا ناكفءوحولا لك تنيزتدق | |

 2 م ع ناكف ةلاخلا كه كما ل اع همادقأ | اتاضاك ةلاح ةيسلع اورب ضو ةيبوطلا |

 دو هصيق# ا لف 0 ل هقدصب هلدهاشلا ةداهش م هقدص ىلع ةلالد تامالعلا |

 مالسلاو ةالصلا هيلع فاسوب عب ةارخا عبق رفطق ارا ىني « ريدنم| |

 نعل 4 لاق #3 مالاس !او ةالصلاهيلع فسوت ةءاريو هكا ةنامح فرىع هفلخ نمدق

 ا
 نوك امأ تلق «ءاسنلا ركم راس سناك كدا افعض ناسنالا قلخو ىلاعتا |

 تاومسلاو ةككالملا ا هنم ىظعأ وهام قلخ ىلا ةبسنلاب وهف افيعض قل ناسنالا |
 وهف بابلا اذهىف نهركمو ءاسنلا ديك ظع انأو كلذ وو لاش ضرالاو

 ردشالام نهداسمماغاىف ديكلاوليحلاو ر 3 نها نالرشيلا م.يج ديكنم مظعأ
 دهاشلال وق نه مظع نكديكنا ن :ركديك نم هنا هلوقنا لبقو بالا اذهىف لاجرلا هيلا

 ةلاقملا 5 لاق ماسلا ال فاسوب ةءاربو ة 1 ملا ةنامح دنع ترام هنأ كلذد |

1 

َ 
 ا َ

 سعال ( اذهن 6 ضعأ ) فسوباب ىنعي ( فسوب )فسوبل اهوخأ لاقم

 ظ كلوباتسحاب كيلعنئما كناسح اب ىلع نتع نأ هائوم ناف لبقن م كيلا تثيدحأ دققمويلاهلأ

 ظ » هنالاقرب د نم دقدصم 1 ئاراخ فق م نيءلا نوكسبو فرصلا اعنف نبت مدلل نيلعالم> |

 ا »ن نك ذك نه لع مالا اذه تادأ عونا ناوأ أوس كلهابهادان م ءازحام كلوقناأ

 3 هقر راسمدب سوسو ناطيشلاو لاح لاذ. او نهتالدأ

 ١ 6 ناك اع اود نيقداصلان موهوتبذكف## فاخ نم ىأ م رد نمهدق هبل ناكناو

 ْ 1 وامم«مالسلاوةالصلا هلع فسوب نعةمهلا قنىف ىو ن وكل اراالها مدهش ْ

 نكلمح نم قدي # نكذك نم م 9« عينصلا اذه ىنعي # هنا #9 ريفطق اهحو نايل ل

 | وق 5 مظعلاب ءاسنلا ديك ف صو فيك تاق ناف © مب ظع نكديك نا ف نأ 82

| 

 ا | هركذ ,الف ثيدحلا اذه كرا ع 7 اذه٠ نع ضرعغأ )9 تنسوباب ن4 فسونإلا

 اهنا ىلع لبق ند هصيقدق لداع اودصق ناكنالاقف دهاش دهش و ريدقتل او (نيقداصل | نم وهو تب ذكف ريد نم دقدصيق ناكنأ

 لبقنم صيمقلا قر ممفاهسفن نءهعفدت ىهواهيلعل بش هنالو هقشيفدصيق مداقم ىفرثبف اهقحبلاهفلخ عرمسو هننال ةقداص

 اعاو رد اهل لاش ههح 0 فسوب5 0 ( نمو لبقاهل ا ١5ه 0-1 لاش ههدح غ نءءانمقر دول ريكشلا |

 تت ,ذتحازهت تاتا قعالد ال4 فلاش نموهو تيدكف زاد نك دقدصمق ناكناو 2

 | ةداهشاهتسسنولوقاان مةداهشلاّل مف نا لعو أل وقلاةدارا لعةكم ةيط ردقل اوهتدقفديوت | 1

 لايقتسالا ىِتلا نانيب عج

 لمينا ىنعملانالناك نيبو

 نمدق هصيق) ريفطت(ىأر

 يو تار ازد |
 (هنالاق) ابدكو هقدصو

 "ا ءا ردكم كلوقنا

 اذه ناوأ وك كلهاب

 لينا لا.تةحالاوهو سعال

 (نك ديك نم) لاجرلا
 نا) اهتمالو اهل باطخخا

 0 ازال مم لا د

 كلدبو ةليح ظعأو اديك

 تايرصقلاو لاحرلانيلغي

 عمم سلام نهعم نهنم
 نعءعو قئاوبلا نم نهريغ

 فاح ىأ ءاذعلا . ضعت

 اتباع رك أ ءانلا نم
 ىلاعت هللا نال ناطيشل ا نم

 ناكناطشلا دكا نأ لاق

 نك ديك نا نول لاقو افيعض

 ل ءادللا فرح هنم

 نطافم بيرق قداشكتف

 هلبيرقت هيفو ثيدعلل

 ضيعا) هلحن فيطاتو

 هتك اورمالا (اذهنع

 نم م) قش(دق هصش 3 ناكناو

 فلخ نم ) رادوم ( َىش (دقدصق 7 لف ١ قتدوا راك درت( نيو هدأ اضلا“ نموهو) أ رملاتيذكف فلخ نك :

 ميةسلاو ىردبل ىلا صاخب ( ميظع )نكعينصو نكركم (ن ا نكعينصون كركمنم ( نكديكنمدنا )اهوخأ ( لاق



 اعمط فسوب فيوختلوةببرلا نماهجوز دنعاهتحاس ةئربتل تلاتحاهتأر الف لخد. نأ ديرءالبقم ريفطق اهلعب افداصو

 مآ ةيفانام ( ملأ باذعو أن هنا الا أوس كلهابدارأ نم ءازجام تلاق ) ثيح اهركم نمواهنم ةفيخ اهتطاوب نأ
 كدب حرصت ملوطابسلاببرضلاوهو 0001 رجح ملأ باذعوأ سد اا كا كاملا ااا سل

 ١ اذح"ا ارأ 4
 ترف اهنإب اماهيا 6 ملأ باذعوأ ن 0 دارأ قف ءا ا تلاق 5 8 و9 دار اهناو فس

 ْ 0 ةيف انامو ةئماماقتلا هءارعاو ف_سوب ىلع هريغتو اهحوز دنع اهتحاسل ةئريتدنم |

 | ىتبلاط 6 ىسفننع ىنتدوار ىه لاق ف نجعسلاالا ءؤازج ”ىش ىأ ىنمع ةيماهفتسا |
 أ هلاقامل هيلع بذكت ملولو مبلالا باذعلاو نحملا نمد هّدض ىعاملاعفد كلذلاقاعاوةاناوملاب

 هللا لص ىننلا نعءودهملا ىفايبصاهل لاخ نب !لبقواهل عنءا لبق هياهلها نمدهاش دهشووإ# |

 | رج بحاصو فسوبدهاشو نوعرف ةطشام نبااراغص ةعبراملكت سو هيلع ىلاعت
 ١ نا اهل مزلأ نوكيلاهلها ناسل ىلعةداهشلاهّللا تلااعاو مالسلاهيلع ميسم نبا ىسعو ظ

 همادق نمدصر# تدقاهنا ىلعلد.هنال هي نيبذاكلا نموهو تقدصف لبق نهدق هصيق ناك

 ىأ مومءلا تدصق امال

 اوس كلحاي دارأ نيل

 يو نمد نأ هقعف

 0 هد اك مان كلذنزال

 املومسوب .ميوخت نم
 باذدعلاو نود هتْص ع

 نع عفدلا هيلع بحوو
 ىنتدوار ىه لاق ) هسفن

 كلذ الولو ( ىسفن نع

 اههعدفي ملو اهلع مك
 (اهلهأ نم دهاشإ كيشو)

 هللا تلا اءاواهل عنباوه

 وهنم ناسل ىلع ةداهشلا

 تحلو نوكتل اهلهأ نم

 ةءاربل قثوأو الع ةيسعلل

 لاخ نبا ناكليقو فس وس

 دهملاىف ابص ناكو اهل

 كا دنا ةداهش هلوق ىعمو

 - 1 عرس نك لا هي دهان كلذ ركايقلخ عربا هناوأ اهسفن ع مقدلا

 ةأرملا ع نبا عماسلاج بابلادنع زيزءلاوهو ريفطق : ةأرملاجوز ادد>و احرخ الف ىنمي ظ

 ]ئوزل ع « تلتف هرقل تول كتلف ةملا تناحو هال أرملا هثأر الف |

 ' ةدشل كلذَو لف نأ هيلع تفاع مث ةشحافلا 2 أوس كلهأب دإ 3 ءازحام# |

 ادع وأ فرصتلا عنعونم-لا ىف سبح ى أ «نم-نأالا# تلاقف هلاهبح

 بحلا نال باذعلا نود نيتلارك ذب تالي اعاو طانسلاب كر كلا # مبأ

 نحمي تكادرت ملو نيموب وأ اموب اهدنع.ن- نا تدارأ اعاو بوبحنا ماليا ىهتشيال |

 | هفت نع نهري نا دارأ اهلاقم.فسو م ةفيطل هذهو ليوطاا

 تياف ءا_ثسفلا ىم تبلط ىعل 4 ىسفن ن ء ىتتدوار نه 0 فسوب ىعلي هي لا وه

 لوقلا اًدهركذبنأ ديرب ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع فسوب نا كلذو تررفو
 هده ةلازأ ىلا جاتحا هنضرع تختلو تلاقام ىه تلاق امل نكلو اهرتس كتبءالو

 مكحو ىنعي # اهلهأ نم دهاش دهشو# ىسفن نع ىنتدوار ىه لاقف هسفن نع ةشلا

 ناك كاممكلاو رييج نب ديمس لاقف دهاشلا كلذفف اوقلّدَحاَو ةارلا ل اهم مك اح ِْ

 ىنلانعامبنعهللاىضر سابع نبا نعةياور وهو لج و زع هتلادقطناف دهملاىف ايبص |
 ا لعو نوعرف ةنبا ةطشام نبا راغص مهو ةييرأ ركنا لآ سو هيلع هتلاىلص |

 تبب' ناىف ةدابشلا ىدؤم

 اهلوق لطب و فسوب لوقده

 ل.ةنمدقدصق ناكنا )

 نييذاكل!نموهو تقةدصف

 ام) اهحوزلةأرملا (تل 57
 اند( وسةءالهابدارانعناز“
 باذعوأ نمي نأالا (

 ىف ءاج ىذلاو دنس ريغب ىوغبلاهركذ ميم نبا ىسيعو رج بحاص و فسوب

 | مصلا ىف ةحرخم مهصقو ال نباو خرج بحاصو ميرم نبا ىسع ةثالث نيومصصلا 1

 اغاخو ةدانقو ةمركعو نسحلالاكو ةأرملالاخ نبا فسوب دهاش ىصلا اذه ناكلبق

 مكسف ةأرملا ع نبا وه ىدسلا لاقو ىأراذ ايكح الجر ناك هنكلو ادبص نكي مل
 نيبذاكلا نم وهو تقدصف ف مادةنم ىأ * لبقنم دق هصيق ناكنا © لاقف

 ام.جوابرض برضيوأ( ملأ

 ىط ( عسا ( لاق (

 2 ) ىش نع ىتدوار

 6 ناو ) اهعنبا لاو اهوخأوهو (اهلهأنم) ؟احكح(دهاش دهشو )ىفن نم نكّتسأنا تبلطو ىنتعد

 نيبذاكلا نم وهو) ةأرملا(تقدصف) مادقنم (لبقنه) قش (دق) وب صرق ( هصيق ناكنا )



 فرصنا ف كلذ لثم سالاوأ هانتبث تيبثتلا كلذ لثم ىأ # كلذك + ءاهفسلالعلسصلا | ٌ

 0 رقلالك ىف نسكب توقةعيو صسامنياوورعوباوريثك ناًارقوههتعاطل هللا مهصلخا 01

 5 ناكلذ و رادتبالا ىنءم لعفلا ٠ نضوأ راخلاف دعت بابلاىلااقباستا ا

 ١ رد نمدصبق تدقو # جوراخا هعنمل هءارو تعرساو # | -20205

 || ةيبآلا هللاىلا هيف نوعجرت اموب اوقثاو بوتكم هيلعو فكلا كلذ ىأرفداع مثاراه

 هتلادبعدوتكم كنأو ءاهفسلا لع لمعتأ فسوبإي لوقي ةئبضأا لك اضاع ليربج طخماذ |

 اذه ت تلمق مل مالسلاهيلع فاسوباها لاو بوش هنراسو هيلا 5 ًازملا تداقف ص تيبلا ىف ١

 امأ #9 ه.رنا اهرب ىأر نا الولهلوقكلذف ترف تدم يمتحأ نا أناذ اش هقشال

 ىناثلا ءلح و نع هللا طغعشام نيب و هني تلااح هبلق ىق ىلاعت هللااهلمح ىتلا ةوبنلا |[
 باقعلا نم ىتازلا ىلع ام رملاو ائزلا ميرحت ىف دبعلا ىلع لجوزع هتلادح ناهربلا ا

 ةيمذلا قالخالانم مالسلاوةالصلا مهلع ءايبالا سوفنرهط لجو زع هللاناثلاثلا« ٌْ

 ةرهاطلا قالخالا كلتفةسدقملا ةرهاطلاةفيرسشلا قالخالا ىلعمهلبحو ةايزرلا لاعفالاو
 فرصتي كل ذك ن اهربل اان راك ىنمي## كلذك 9 هلءف قيليام لعف نعم هزعحم ةفيربشلا ا
 لقد غلا تامدقمءوسلا لمقوان نلا ندي" ءاشحفلاو © مثالا ىنمي #« ءوسلاهلع |

 نذلااندابعنم هنا هانعمو ماللا مف '”ىرق © نيصلخلا اندابع نم »8 فسوب ىنعيالا

 | نيذلاانابعن ه هنأ ءاننَهَو ماللارع 9-1 ىرقو مهريع ىلع مهانرتخاو ةوبنلاب م هانيفطصا أ

 كسل ةأرملا هتعتو بالا ىلا اردابم ايراه ماق ناهربلا ىأر امل مالسلاو ةالصلاة لع |

 يل 1 ا ار الكا دو فدسوب ف ّويسف قيسلاب الط ةقاسملاو ج رخال ىتحبايلا هيلع

 ء || نيذلا * نيصلخناندابعنمدنا 9 انزلا ك ءاشسفلاو وه د لاةنابخ # ءوسلاهنع

 ١ ْ ا ىا # بابلااةبتساو هتلمهنيد اوصلخا نيذلا ىأ ماللاو فاالا هلوايف ناكاذا |

 اشاستو (بايلا اقبتساو) |

 أ بابلاىدل ا اهجوزاذداصو  اهدسس ايفلاو  اضرعقشلاطقل اوالوطقئلادقلاو ||

 1 ىطظرقلا بملك نت دع لاق هلمانأن م. هنوهش ت>ر خل هحانج 00 هنأ لبقو ءاس الان

 ١ ةشحاف ناك هناانزلا اويرشالو هيف طئاح ىف ابا 5 5 ةساربف ا مفر
 و ع ل ل

 تعرسأاو جرخ بابلا ١ نيل نسلان لعزعو كاللا كلذ لاثم ىأردنا سابع نبانعتباؤز فو ام
 جورخلا 1 هءارو

 0 «بابلاىدلاهديسافلا وهف هفلخ تجرخو عضل 4 ا

 اهي ديسلا ةنايخ(ءوسلا هنع فرصنال) كلذ لكم سحالا طر عف رو أ انتب“ تيشتلا كلذ لف بص 06

 نيذلا ىأ ىفوكو روس ن7 / زجح ثرح 0 ؛!(نيصاخلا.دابعن مدنا
 دتقغااطلا اةللإ مهصلخأ

 نذلا ىأ مهريغاه رسسكبو

 ىنعمو هلل مهيد اوصاخأ

 ا ا

 راجلا فدح ىلع برهلل

 هلوقك دولا لاصيأ و ٍإ ةئيطخلا بدصي نأ لبق فسوب ىدبع 1 مالسلا هيلع ليريخل ىلاءت هللا لاقفداع مت ا
 للءواهموقىسوهراتخاو | 1 : ا

 اردتسا ىنمم اقبتسانيمضت

 ديرب عرساو فس وبا رفذ

 هعج ناكناوبإباادحوو 1 م نيرهست اكو اهل لاقف ةيصعم ىلع نان 35 هنم تدع | تااقف ف |

 تقلعو هلوق ىف '

 ىئادبلا باببلا دارأ هنال | وه ناهربلا قداصلادخع نن رفمح لاق لوالا ءزؤحوب ناهربلا اورق دقق نوقتحلا |
 رادلانم جرخت اوه ىذلا | 1 1 |

 00 سو برح الآول
 طقسيو رئانت لفقلاش ارف |
 هصيقتدقو) جرخىتح |
 هفلخ نم هتبدتحا (ربد نم ١

 باوالا

 برهنيح قنا ىأدقناف 1

 ]| 4« هنا و هلوقوهونيصاخلا هدابعنمهلهح و هلك كلذ هنع هللاف رصف جيرقلا ءانثلا « ءوسلا ||

 (بايلا ىدلاهديسابفلاو) |

 1 / فسوي نأ كلذو 6 بابا اقيتساو 9 ىلاعت هلوق 88 لجو زع هتلةعاطلا اوصل نكته (!:كيذك

 هعنع هتدنو بايلا ىلا اهنم

 جيبقلا (ءوسلاهنعف رصنا)

 نمدنا)ان زل ىندي(ءاشحفلاو) |

 ل 1 ا 5 5 1 1
 0 ١ 1 0 نهدصم .ةتدقو# لح وزءدهلوق كلدف عر قحام اا هةيلحتو هفلح نم ةيصيمخشلا

 (ياياتاوا ان زلا 8

 فسودارأ ب ايلا ردات

 نمفاخلان م( ريد نم )نيفصمب فسوب صر 0 0 1 اادتقسف فس 0 أ رلاتدارأو علا



 ىذو حونو مد آلناك اك
 مالسلا مهيلعدوادونونلا

 زعئاضاخم هللاءامس دقو

 كلذىف تبث هنا عطقلاب
 ةدهاهحم سفن دهاحو ماقملا

 لئالدىفارظان مزعلا ىل وأ

 هللا نم قحعسا ىتح ميرمملا
 ىف فاكلا لغو ءايَنلا

 مئات

 2 قحا 0 ن آلا اهاوتو مص ساو هس نع هندوار 0 اهاوقف هتهازنو فسوب

9 

 ءاهف_للا ع ا فسوأي هللوشوهو مالسلاهيلع توقع ةروص ئاذ فاسو

 هيأ موح رن م ناو

 ا 1 و1 ىدو:ليقوريفط# لب 7 1 عاق تر 2 117 نقر

 ةءاريب اضيأ فرتعا ةأرملا ج ا ناس 1 نيقداصلا نمل هناو هسفن نع هتدوار انأ

 ىرفغتساو اذهنع رع فدسوب مظ نا نكدبكن م هنا هلوقق مبوب

 نم دهاش ده_ثو هلوقف هتءاربب دولوملا 3 ث امأو نيتطاخلا نه تنك كنإ كمنذل

 هناءاشحملاوءوسلاهنع فرصنل كلذك ىلاعت هلوةفكلذ هل هللاةداهش اماو ةيآلا اهلهأ

 . نيمجأ منيوغالداوق ليلدب ناطلس هياع ناط.شلل سيلف كل ذكن اكن مو نيصلختاان دابع نم

 هديجبذخأ ىتحامهنيب ىرجناطيشلا نالاقنهلوقاذبب لطب و نيصلخملا ,هنم كدابعالا
 . نبانع ىورام اماو كلذلوق.نادحال زوال ر كسه لوق هناذامهنيب عج ىتحةأرملادبجو
 | ءالصلا دلع سوب نعاذه لثه لو نأس ايع ن ااشاخ نئاكنا سام اهنم سلج هنا سابع
 سابع نبا ىلع هومضو رابخالا تاو صصقلا باحأ ضي لئلوا مالكلاو

 هلك كلذ لبو 8 دك 1  داكيال اناا هريغو دها2 نع ىورام كلذكو

 هدارعلعأ هتلاو ةليذرلا هذهنم مالسلاو ةالصلا هيلع فسوب ةءاربنم هانيم 0
 ريدقتاا اذه ىلعف تلق نا مداعلاو هداعلا هيلع داع نم ردساف زاك رارابأو

 هنايبو دئاوقلا م ظعأ هنف تلق ةدناق هبر ناهرب ىأر ن االول لجوزع هلوقل ىق بمال

 نأ ناهرلاب هلعز هتلتقل اهعفدد مهول وب عأ ىلاعت هنا ايهردأ» نيه>ونم

 مالسلاو ةالصلا هيلع 1 م11 را ااقلانع ن سفن ان وص لوزان رش نت 0

 | رع ناكو مادقنم هيون قزع نأ كلذَو داكف هب تقلعتل هسفن نع اهعفدد لغتش

 | فزع اذاو نئاللا وهمسوب ناكل مادقن م قزعول هنو نإ دي 00

 0 "0 اهعقد لوتس 4 0 1 اااه ناهدبلا هتلادلعؤةمئالا م 0

 | ا "7 ار أر نأالول ىلاعت را

 هلاممشلاو ةمركعو دهاحمو ريبج نب ديعسو نسحلا لاقو ءايبنالا نم بوتكم تنأو
 1! ع رخل ن يمس لاقو ,ةعيضأ لع اضاع بوققني ىأزف ثيْبلا تق هل درقلا
 23001 لاقو هلمان نم هتوهشت تجرشف هردص وف هديب برضف فوقع ذأ لم سابع
 هيلع قاطيال ءامسلاوج ىف ريطلا لشم اهعقاوت ملام كلثم امنا اهعقاوتأ فسوبإي ىدون
 اش ةسفن نع عقدي نأ عيطتسيال ضرالا ىلع عقو اذا هلثك اهتعقاو نا كلثم ناو

 اذا هلثك اهتعقاو نا كالثمو قاطيال ىذلا بءصلا رولا لثم اهعقاوت ملام كلثمو

 الب اهصعم ىأر هلا ليقو هسفن نع عفدي نأ عيطتسيال هنرقىف لفلا لخدو تام
 ايراه ىلوف نولعفتام نولي نييتاك امارك نيظفاخل مكلع ناو بوتكم هيلع دضع
 ىلوفالبس ءاسو ةشحاف ناك هللا انزلا اوبرقتالو بوتكم هيلعو مصعملا داعف عجر مث



 م 056 رت

 مالسلاهيلعليربج ىأر ليقوهيلع لدي فوذحم باوجلا لباهباوجاهيلع مدقتيالفطرشلا

 ( فدو ةروس )

 بهذم ىلعف ءافشلا هباتكف ضايع ىضاقلا لاق»كلاهالا هللاىلع كلم ناو اها .

 اهمومه نم شقت هْسيلع نطوت لاما امو ةئيسن ناك سفنلا هيلع تنَطَو اذإ مهلا |

 نوكيو اذهنم فسوب معدن نا نورك 3 ارهادغ هنع وفعملا وهف اهرطاوخو |

 هاا كلذ نوكيوأ مهلا اذهنم اهمربأام ىأ ةيآآلا ىسفن ”ىرئاامو هلوق 2

 نع متاحوبأ ىح دقو فيكف “ ىربو لبق 52 ال خفلا ةفلاكك فارتعالاو

 3 55 مدقت هي هيف مالكلا ناو مع مل مالسلاو .ةالصلا هيلع فسوب نا ةدنعا 7

 ء'الكاخ ىلاعت لاكو اهب مهل هير ناهرب اراك الواو هء تمه دقلو |[

 م ءوللا هنع قرش كلادك لات لاقو مصعتسساف هسفن نع هتدواردقلو أ

 مهو هلوقق لو هي آلا هتلاذاعم لاق كلّه تلاقو باوبالا تلو ىلاعت لاقو |

 اهيلا رظن ىأ اع مهلبقو هعانتما اهمه ىأأ مهلبقو اهظعوو اهرجزب ىأاب 1

 لازام مهضعب ركذ دقو هنوبن لبق ناك هلك اذه لبقو اهعفدو اهب رضب مهلقو أ[
 تاغشف ةوبنلا ةيمه هملع قلاف هللا ءأمن قحامعلز ةوهش ليم فدسوب ىلا ن ال

 ا
 ا

 لوقأف اصخل» هضعب ركذأ انأو اطوسبم اليوط امالك ماقملا اذهىف ركذف' نيدلا رف ||

 لمعلا نم ائيرب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع فسوب نا ىزارلا نيدلا رف مامالا لاق ||
 هنعو لوقت هدو نيماكتملاو نب رسفملا نم نيققحملا لوقاذهو مرحلا مهلاو لطابلا 1

 0 تردص ىه مالسلاوةالصلا مهيلع ءادسب الا ناف نيمدقتملا ةمكالا نع نيرسفملا ا ا

 مدآ نع رك ذ م رافغتسالاو ةبوتلاو ةمادنلا راهظاب امو اهومظعتسا ةونعرإ ةلذ

 كلذ هللا حلل ةبوتلاب ىنأولو رافغتسالاوةبوتلاب هعبتال ”ىشهنمردصواهنالةعقاولاهذهىف |

 قاع هل ناك نم لكنا ا لدورايخالا ب راعصأ هلقن اك ئش هنع زدت

 ىذلا دولوملاو نييدبأ ن ءطق ىباللا ةودسلاو اهحوزو هازل فبف ةعقاولا هذهب | !!

 ناس امأ اضآ فدل ١ نم هل ءاربي دهش ىلاعت هللاو هنءاربب اودهش صميمقلا 02 دهش ا

 نع هانز هلوقو شاع عددا ا 2 دلوقت هب هيلا بست امث هنءارب ىعدا فسون نا |

 ةءاربي تفرتعاو اهسفن ىلع تفرتعا ةأرملا نا نايب اماو هيلا ىننوعدي ام ىلا بحأ | |!
 د

 ل
 ا

5 

 | مدقتحلا ثيدحلا ركذو ةئيس سيلو هىدخاؤيال سفنلا مهنانيثدحماو ءاهقفلا نم ريث

 : ناف نيماكتملاو ءاهقفلا نم نيققحلا بهذم ىلع ام + اذأ فاسو مهى ةيصوم دن

 3 نال 3

 | مامالا امأو ٠ هتلادجر ضايع ىغاقلا مالكر خآ اذه هنسح نع ءآر نه لك هبه أ

 ًارباماضي ا هنم كلذ ناكولو
 كلذكهلوقو كلذ نمدسفن

 ءاشحفلاوءوسناهنع فرصنل

 ءوسلا نكي مل كلذكناكولو
 كلذ هلوقو هنعانو رصم

 ولو بيغلابهنخأ م ىنأرمل
 بيغلاب هناكخ كلذك ناك |

 ءوسنم هيلعانلعام هلوقو |

 ْ همف لقا هنءارب انلعأش ع كح مل ثيحو ةأند دب الا رم هربغ نع ركذاك هداتكى هلع 1

 أ قلعت مهل نيذلا نا معاو.هيلا بسن اع مالسلا هيلع فسوب ةءاربب دهش دقف ةعقاولا هذ |

 انآ دل | وضح الانا وقوا ا
 'قناو هةشنؤع هندواز ١ هلقنامىلا تفتايالو مالسلاوةذاصلا مهيلع ءاسالا ةئصع لع كلذ لئالدلا ناف بذن 0

 هنمدحول هنالونيقداصلا |
 هرافغتساوهتوت تركذل كلذ[

 7 ومو مالسلاو ةالصلا هيلع دواد قحىف لاقو ةيآلا انسفنأ الط انير هلوقىف مالسلا هيلع

 ١| كلذ نما شدنعد# لف مالسلا وةالصلاهيلع فسوب امأو بانأو امك ار رخو هبررفغتساف



 راتبا اخي ادنو اهب رهو

 مهرسفو نيمحل | نيب قرفلاب

 0 لح هاب تفسوب

 اهبعش نيبدعقو هإب وا رس

 ىلعةيقلتسم ىهو عبرالا
 هناب .ناهرتلا رش هاني
 نيت سماهاياودلإانوص عمس
 اهنع ضوقانلا مم

 الط تح هيف يف
 وهو هتلع أ لعاضاءبوقعي

 هنالطب ىلع لدبو لطاب

 ىسفن نع ىت دوار ىههلوق

 ا

 صقاذا سالب م»ى رش زلا لاقوات لاو ا

 سنتا مدع وس 4 ل عزل +

 ات ِ تاودار 1-5 اهناذال د2 الكل 5 اكوا نا و ةغاامملا5 رثكو ةلغلا قشلا

 1 ةيصعملا ىلعاهم نع هءاهمهناكف هندصقو درا رأ أ ه.تمهدقلو هلو ىنعف ” رخل

 ”ىباص نبورعوهو سعاشلا لاق هيلع و هد

 ىجربلا |

 اذا < نا لعتكرت + قتلو تدكو لمت + و تمل

 ا أر نآالول اهتطلاخع ا ىأام مهو «ةاكلاعع تمهدقلو هاش ه.,تمهدقاو هلوثو ْ

 همهامأو ىوغلالاق اهطااخل هيرناهرب ىأر نأ الول هريدقت فوذحم هءاوج هيرناهرب
 | لحدهاجم لاقو نئاكلا ساحماهنم سلجو نايمهلا لحلاق هنا سابع نبانع ىورفابب |

 ا لاقونسحلاو ريح نب دعس مهن نيرسفملارثك أ لوقاذهو هداسّؤب اع لعحو هلبوارس

 ١ ديحم ىلا ىرخالا هدو فاسوب ديح ىلا هدر برضف امه ناطشلا كن ءازوضصلا

 ىوغبلالاة لوقلااذه موقركت أدقو مالسنب مساقلا ةدينعوبأ لاقامهن | عج ىت> ة ةأرملا

 ىدسلالاق لعريغنم ءاس الا ق اولوقنأ هللابرعأاوناك مهوةءالاءذه ءامدق هلاقاملوءلاو ا

 كرر تلعج هسفن نع فسوب ةدوارم ز زيزعلا : اسما تدارألل قحمسانءاو

 ىدسح نع رثشام لو اوهلاق هارد ردحاام فسوبابتلاقف اهسفن ىلاهقوشتو هسفن

 كهجو نسحأامتلاق ىربق ىف ىدخ ىلع ليسيام لوأ ىهلاق كسينيع نسحأامتلاق
 لاق ىتجاح ضقافرق طوبم ريرحلا شارفنا هلتلاق اهنا لقودلكأي بارتللوهلاق

 قيش نمدحم باشوهو ةذللا ىلا هوعدتو هعمطت لزت رف ةنجلا نم ىبصن بهشاذا

 مهف هناهفلكنم ىربامل اهل نال ىت> ةليج ءانسح ءارعاررعو لحرلا هدحام فاح سلا ا

 ناهربا| ريسفل ىلع مالكلا ىتأيسوءرك ذىذلاناهربلاب فيسوب هدبع كراس هللانا ماج

 ماقملاامأ دي ًالاهذهىفنورسفملا هلاقاماذهف مالسااو ةالصلاهيلع فسوب هآر ىذلا |

 0 ةل نا 0 و اع فسوب 00 ةئيطخلاهذه نم

 باقلاق ةرطااوهو ضراعمهو 0 زيزعلا 0 لئثماضر ةدقعو ا

 ملكتب ملامهيذوخأمريغ ديعلا#فسوب مهلثم مزعالو رايتخا ريغن» سفنلا ثيدحو
 هللا لودر نا هنع هللائغَر. ةرنره ىأنع ىورام اذه ةحح ىلع لدبو هن لمغيوأ

 هيلع اهوتكت الفةئيسب ىدبع مهاذا ىلاعتو كرابت هللالوقبلاق سو هيلع هللا ىلص

 اهلع ناذةنسح هلاهو.ةكافاهلمعي رفةنسحم مهاذاو ةدحا وةئيسةيلعاهوبتكاف اهلع ناذ

 لورا امهنعهتلا ىضر صابعنب نع ( قالءانم ىرامجللو !سمظفاةرشعهلاهوبتكاذ
 مثت ايسلاو تانسحلا بّتكهللانالاق لحو نع هب رنع هيوري ايف لاق سو هيلع هللا ىلص هللا

 اهم ؟ اهلعوا مح ناذ ةلدأاك ةنسح هدنع هلهللا ام تك اهلمعي ف ةنسم مه 0 كلذنيب

 اهلمعي ملو ةئيسب مهنهو : كا تاس ىلا كفعص ةثامه ا كإ تاس دفع دال

 ةياورىف داز ةدحاو ةئيس هيلع هللااةك اهلمعف ام ,هوهناو ةنسح هدنع هلهتلا ابنتك

 < وا 2



 هؤازحاف هاوثم ىىرك أ كللاةنيح (ىاوثمنسح أ)ريفطقدر رب ىلامو ىدسس(ىبر)ثيدحلاو نأّشلا نا ىأ(هنا)اذاعم هللايذ وع !'

 نبا أرقو» كلايقس َّق ىتلاك نيدنلل ماللاو نب أك عتفلا ىلع ىب لدق مسأ نيهحولاىلع

 هيف ةْعَل وهو طيفك ءاهلا رشكو جحفلاب لماع ناو عفان و ثيح هلاهيبشت مضلاب نك
 ا

 تكحو ني تيه ”ىرقاو ءاذا مض هنع ىوردقو اهزمهي هناالا كلذكماشه 0

 هللابذ وعا هللا ذاعم لاقؤم هتلص نم ماللاذ اذه ىلعو تئره ”ىرقوأيهتاذا ”ير.ءاهنمتنكك
 ىدهعت نسحا ريفطق ىديس ه6 ىاوثم نسحا ىبر 8 نأثلا ىأ هي هنا اذاعم

 ىأ ىلاعت هتلريمتلا لبقو هل_هاىف هنوخا نا ءؤازح اف ءاوثم ىىركاىف كل لاقذا

 دقاو 8 هلهاب ىنزملاو ىنازلا ىلع لظ انزلاناف ةانزلا ليقو ”يسلاب نسحلا نو زاحلا
 مزءااو هدصق ىثلاب مهلاو اهتطلاتغ دصق و هتطلاخم تدصق © اه مهو هب تمه

 ةمناروحلابانضرأ ةم ركع لاقو لان اه انعم ناك ىلا تءفر ناروح هال ةنل نه لادا
 ةيناربعلاب ىه لبقو ”ىشلا ىلع لابقاو ثح ةلكىهو ةيبرع ةذل ىه هريغودهاج لاقو !ه

 برعلانا لوقن بردل اةفلريثب انالاقنف كلت مه ليقف تبرعف لاعتىأ مابه اهلصأو |١
 مورلا برعلا ةغل تقفاواك مهريغ تاغل قفوىلءارب تءلكتف ةغللا هذه باحصأ تقفاو ||

 تزعل اةعاؤ قاسفلا ىف كرتلا كردلا ةئاو. نوشلا ق(قسرشلا كن رقلادغلاو شالت
 تح ”ىرقوءاهلةنل تراش ةقلككا تيلكتاذأ ترحلا اف تركو قمل ةثغا ف هيدا

 ىأ هي هللاذاعم ف فسوب ىنعي 6 لاق إف كلت اهانعمو ةزمهلا عم ءاهلا سكب كل

 ىديسريفظقزب زملانا ىنعي 4 ىبرهنا 8 هيلا ىتوعداهف هيلاأل أو هد مصتعأو هللابذوعأ

 هللا ىلا ةعحار ىبرهناىف ءاهلانالبقو هنوخأ الف ىتازنممرك أ ىأ # ىاوثم نسح أ 9

 هنا 9 ىناحت تلا ءالب نمو ىاوآ هنادي ىاومنسحأ ىردهتلان الوب ىدلاو ىلا

 لوال ا نيماقم ىف اهملع مالكلاو اهنع ثحعل اواهم ءانتتعالا با ةعركلا ةيآلا هده 0 ١

 ريغنم لعفلانم ةبراقملاوه مهلا نورسفملا لاق ةي آلامذهىف نيرسفملا لاوقأركذىف

 | ««نوملاظلا حفيال هنا هيصعا الف هبلق ىلع فطع ناب ىتازنم نسحاو قلاخ هلا |[

 ا ليم مال_سلا هيلع هيمو دارملاو اكد 10 مهاذا ىذلاوه و مامهلا ه4ضظهو هيلع

 ١ قيقلال ب فيلكتلا تحن لخديالاكلذو ىرايتخالا دصقلاالةوهشلاةعزانمو عيطلا

 ا مهلاةفراشموأ مهلا نم مايق دنع لعفلا نعهسفن فكي نم هللا ند ليز1لارحالاو حدملاب 1

 , اهطلاطهتبنم ءوسو انزلا قف 6 هبرناهرب ىأرناالوا ل هللا فخ ملوادتلتق كلوقك |

 | هنا هانعمليقو نوملاظلا مغبال ل ملاظانأف لعفلا اذه تامفنا ىنعي ه# نوملاظلا جغبال

 / هناا هءرنا درب ىأرنأ الواهب مهو هب تمهد اوإ# لجو نعهلوق 0 انزل دهسا

 .٠  6 6هما . 4 .
 ريع نمهتن راقو هرب كدت نو هند زازا ذا ”ىدلا تميح رند مهلاليقو ه.فلوذد

 .٠ 20 .٠ - .٠ ع ع . 2 1
 هبال ىلاعت هللا ىل رهنأ هلوشداراوأ 1 فسوب ةروس ةانزلاو انوناخلا تالا (نوملاظلا لفيالهنا)هلهأ ىف هنوخان

 تمهدقلو) بايسالا بيسم

 مه(ابع مهو ) مزع مه (هب
 هلاق عانتمالا عم عابطلا
 وبأ عشلا لاقو نسحلا
 اممهوهللادج رروصنملا

 ل عاصالو ةرطخ مه

 ةذخاؤمالو بلقلايرطتاهف
 اك كاذبه ناكولو هيلع

 نمدهناب ىلاعت هللادح دم امل

 امبمهليقونيصلخلا هدايع

 مهلاش اهممنأ فراشو

 هيلعمزعو هدصق اذاسعالاب
2 

 8[تفودع (هنر ناهرب

 اهب مهولبقوناكام ناكل
 باوحزال مالو هباوح

 ردصمإو طرسثلا ركحيف

 اهمهو نوكينا نو
 هلوقىفمسقلا مكح ىفالخاد

 نو .نآزوجيوه,تمعدقاو

 ”ىراقلا قحنهو احراخ
 مكح ند هحورذ ردقاذا
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 هلوقب'ىدتب وهب لع مهنأ
 تأرقناو كل يه ءاتلاو
 ءاتلا مضو 2 ]| رك

 ناو كل تأيهت زمهلاو
 عفرو ءاهلا بص تارك

 ىردق(ىاوثم نسحأ )زب زعلا ىديس(ىبر هنا) مالا اذه نم هللايذ وعأ( ثل هءاخواق ) (هتلاذاءم) فس وب (لاق) كلان ألاعمتءاثلا

 فسو (اممهو) ةأرملا(ه.تمهدةلو) هللا باذعنهنونازلا(نوملاظلا) وجنالو نمأيال( حفيال هنا) هلهأ ىف هن و>االىتلزمو
 3 9 5 . 6. ف . 0 ١

 رخؤمو مدقم مهاهبرناهربىارناالوأ لاش و هيباةروصيى ًارلاق وهن ىلعامزالهبرباذء(هنرناهربى ارناالول) 1

2 



 ٠ هغلب , فسوب سم ىلعواءاشامع منعال ) 07 الع تااغهللاو) نيكقل اوءاحنالا كلذ ناك ( ثيداحالا ليوأتن دلو

 ) ةالف) كلذ ( نول“ ال ه-اةضن 2 انل 1 نكلو) 4 مشعىاثلاءز ما ) هتو>ادا رااتنوذءاذلز 7

 وظو هي وقدادعتسا ىهتل»

 ىدح اواذم ةرسدعناع

 ايكح ءانيبآ ) نورمشعو

 لها بانت>او لسا

 سانلانيب انكحوأ

 ىزحن كلذكو )اهقفو
 م هناىلعةمشا 86

 ْ ناوفنعىف امقتم هلع ىفانس#م

 ىلا هتدؤارؤ ) هي
 ىأ( هفن نع اهتيىفوه
 فاس أ تقسو كمال

 دار نم ةلعافمتد دارا

 ناكو هذوءاحاذا دورب

 ناد ةعداج ىذا

 هبحاصا عدا لمف تاعف
 نأدرال ىذلا“ىثلانع

 نألانتحب هدينم هجرخم
 * . 3 .٠

 ىهودن٠ هدحايوهيلع هيلغي

 هتعقاوم لمتلا نع ةرايع

 ( ٍباوبالا تةلغو)اعايا
 (كلث ره تااقو)ةءيس تن كو

 لك راع مياوع

 (ثيداحالا ل يوأتنمهلعنلو)

 بااغهتلاو ) ايؤرلا ريبعت
 هرودقم ىلع ( هيا
 نكلو)د>ءرودقمدربال

 له ( سانلارثكأ

 نوقدصيال 0 (نولعيال)
 0 تلاهللانأ نولعيال لاقشو
 ( هدشا غلباملو ) ءسعأ ىلع

 هيد رس نا نمدخالاو

 ( هانيبآ ١ ةنس نيثالثملا

 ١ 5 هلم 1
 دلطأ هدد ث5 و

 ا 0 0 رص كدر دش يصفى 77 © ثيداحالا ليوأتن ىولعتلو هي
 َ ,ناىلا هنيكعو هئاجناىف دصقلاناكىا |
 ا ا ايدي قا تداولا لستم كابا يقرأ اهذفنف هماكحاو ظ

 0 لد وأ ءاثياعق هعزاتنالو ”ىشةدرنال # ءسعا ىلع بالغهتلاو ول هينسب لفاكل متنا لق |

 |١ نكلو 8# ءداراام الا نكي لف هريغ هللاداراو أيش فسوب ةوخا هيدارا فسوب سما |
 | غلب الو  هفطل النخو 0000 هدب هلك سعالانا «نولغلال سانلارثكا |

 [525 ىاعم لءءلوسانلاروماربديو لدعلا مه

 لو نيعبر :الاو ندد هانييام ف ىلا نس 7 هوقو كيلا داددعإ نك يي ءدغا

 لمعلاب ديؤملا ملا وهو 25 ا هاني 19ف للا غولب أدبمو بابسلا نس
 | «فت رع 0 ال ليوأت اع ع ىنعل , 4اعوإل سانلا نيب ا مكحوأ

 | ا ارم اهعقاوب م نا تلدكو هم ل ع ع اهتيب ىف وه ىى 0 5-0 0

 / امد شتلاوةعبس تناكليق# باودالا تقلغو# عازل هنمو ئث باطل بهذو ءاحاذا

 ةماكلاوتأيهتواًردابو لبقا ىأ « كلت ره تاتو قاثءالا ىف ةفاابمللوأ ريثكتلل

 | ضرالاف هلانكمىأ ك ثيداحالا لب وأتم هلعنلو ف اهنا زخ ىلع هانلء كر صم ضرأ
 ( لق# أ 0 ا رلا ةراع

 || مكحو ءاك سنام لعش 0 لع كفاغ هللاو هائعمو ىل ىلاعت هلل اىلاةعحار هسحا| ىف ةيانكلأ

 .عىنمي ثنداحالا ليوأتنم لعن <ل

 ءانعهمو ف-وبىلا ةعحار ىهلبقو “ىش هبلغيالو هلاضقادارالو هرمال مفادال ديربام |

 ىهتتنم غلس ىتح هاوسدحأىلا هلكيال ةطاحالاو ريبدتلاب فسوب سعأ ىلع لوتسم هللانا
 ةنمدن ربامو فسود عا صوعام ىنعي « نولعاال ناقلا رك نكلو 8 هبف هلعام

 لاقوةنس نوئالثو ةثالثده اعلاق هنوقو 0 هنايش ىهتنم ىنمي 3 هدشأ غاباملو 0

 هلع ةرقع ناع نسامدشالا ىلكلا لاق ودنس نونالث ىدسلالاقو ةتس نوردتع كاوهكلا

 | انينآ ىنمي 6# افعو امكح هانينآ ف ملحلاوه لاقف د_ثالانع كلاملئسو ةنس نيثالثولا

 ادعو لوقلا ىف ةباصا ىنعي امكح لبقو نيدلاىف اهقفو ةوبن دشالا غولبدعب فسوب |
 مك 1 اهقئاقح ءايشالا امي ىذلا وهملاعلا نا ملاعلا وميكحلا نيب قرفلالةو ايؤرلا ليوأت ظ

 ' ىتشالاع امنوصو اهاوهنع سفنلا سدح ةمكملا لبقو ملا هبحوباع لمعي ىذلاوه
 كيذكاهلك معنلاءذرب فسوب ىلع انمعنأ اكو ىنعي ©« كلذكو 9 ىرظنلا اااوه ملا

 ىنمي كالا لاقو نيدتهملا اضيادنعو نينموملا ىنعي سابع نبا لاق *« نينسحلا ىزت

 | نا ىتدي 6 هسفن ع نع اهتيىفوه ىتلاهتدوارو 8 فسوب ربصاك بئاونلا ىلع نيربا- علا
 تعاعأو 2 اهمقاويل اهسف لا ةتعادو جيلا لعقلا فسوب نه تنلط 2 "ىلا ةأسا

 1 [ةقحو رس قالا نوكيال ل فلا ادهل دم .نالدعسس تزاكو اهتقط أ ىأ 1 باوالا

 ءاهلاب صن تأأَرق نا هانعم كل

 األ

 ]| ىتاكلا ناك ةديبعوبأ لات لبقاو ره ىأ « كلتده تلاقو  اهفوخ ةدشل اهتقلغأ

 0 وبل تمور فسوب ا 010 نتشو) هنن موك مسن نإ 1 هسفنن اهي دره تلا

 تأيهت لاقيو كلان لامتلاشو كلانازه ( كلت ه)



 فسوينمآ دقودياولانينايرلاذئموب كل اورصصم نب ازخ ىلع ناكىذلا زي زملاوهوريفطةوه ( رصم نه ءارتشا ىذلالاقو

 ع هرع كذلك هلزنئمقف ماقأو هاش 6 ردع ععيرس نبا وهو اكسمو ارير>واقرو هتلزب زيزعلا ارتشاو هتايحف تانأآا

 نب اوهو رملاو ةمكحلا هيا 4 فاسو ور اوس ١ ءانآ وةنس نيثالث هك "45 ع نب اوهو ديلولان نابر هرزوتس
| 

 قوتوةئنس نيثالثو خغنولك

 ريفطق راسا ار ْن 0 كاع لا زيزءااوهو 7 رصم نممارتشا ىذلالاقو 9 1

 ىفتامو مالسلاهيلع فسوس نمآدقو قيلمعلاديلولانب نايرذئهوب كلملاناكو ريفطا ذأ

 لاقي ة قام ,قالازاخازوأ 527 و ءاحدقلو ىلاعتدل وق ليلا ةنس ةئامعب را شاعىس وه نوعرفناك لبق وديايحلا

 : <00 | هالوالا باط>خليبقنمةيآلاو فسوب نوعرفدالوا نمدهنا روهشملاو تانيبلابلبقنه ١
 ان دنعدماقمو هتلزتم لمحا [ 2 ريمق ثباو هنسةرشع م.سنءاوهوزب زءلاءارتث اهءا ىورعاب الالاو> اب : . اا ثالثمإ فلا قم ا ل : 0 1 7 (هاوثم ىىركا )هارزنشابال 1 1 2

 ليلدبايط نع اننع ىااعرك

 نب رشعو ةئام نياوهو

 نلدعاو ( دا سارا ) هنن

 ىفونوةنس نيثالثو ثالثنباوهوزعلاوةمكا هللا ءاطعاو نيثالثنءاوهو نايرلا هرز وت اول
 اراد نورسشءليقفلوالاريغهنا رش لعج ن مهنهأ رتشااعث فلتخاوّةن دس نب رسش هءوةئامنءاوعل

 سركاظا از وأ ليعا رهن سأل عا هذ تو ةضفقم "ذم ل .ةوناضربانابوثو لعناجوزو | ا

 انعاض ىف # انءفش نا ىسع# هدهمت ىنسح | ىنعملاوانس> ىأأاع ركن دنعهماقم لءجا# ءاوث ءاوثم |

 " دهرا نمدبف سر شااملاعقع ناكومانبتت «اداو.ذخمتوأ# ان اصمىف ه.رهظتسنو انلاوماو |

 ركبوب اورج اتساتبااي:تلاق ىتلا بمعش ةنئاورصم زب زعةثالث ساتلا نسرفا ليقكلاذلو |

 ع 9 ١
 ىاوثم نسحا ىبرهدأ هلوق

 هشاعم يطب كاوهدل انعو

 4 ارف ”ئىطوو هسانل نلو

 «© ىو : ٠

 هلمل ) انمفش نأ ىدسع (

 رومالا ضاروبرد اذا

 ىلءههرهظتسن اهيراغ مهفو

 وأ ) هليبسب نحتام ضءب
 هيقنو ءانشاوأ(اداو مذهل

: 
1 

 انكماكو * ضرالا ىف فس ويلانكمكلذك و © امهنع ىلاعت هللا ىذررعفاختسانيح : ٠
 | اهيفدل انكم زيزملاهيلع انفطعو هانيجنا امكوأ هلزنمىفءانكماكوأ زب زملا بلقىف هتبحم |

 ١ فاسوس نمآ ىتح تعمل كلملا اذهنا ليقو قيلا_هءاانم ناكو ناوزن نإ ديلواثبا |

 ائقعريفط ناكودلولاماقم اولخدامل سابع نبالاق ىح مالسلاو ةالصلا هيلع فسوبو تاممث هنيد ىلع هعبتاو ظ

 لاقفدشرلا هف سرفتدقو || يبوثو لن جوذو ارانبد نيرششعب هنه فسوب ىرتش انرعذنب كلام ريفطق قلرصم

 ةراشا ( كلذكو ) كلذ ا
 || كك ا عدتها ناكواريرحو اكسمهنزووةضف رو هنزو هنع غلب 32 سانلا ع ؛ارتؤ عيبلا

 ريفطق هعاتاذ ةنسةرسشع عبسو أ ةلس ةَريِقَع ثالئانئمويءرمعناكولظر ا هلزوأ) '
 ١ لاو يدق نوع رصم لهأ نم ريفطق ىنمي # رصم نم ءارتشا ىذلالاقو ف ىلاعت هلوق كلذف نّدلا اذهب

 | كتطعلازو ءاحنألا هلزام ىىرك أىنمي # هاوثم ىركا إف اًعلز لبقو ليعار اهمسا ناكو * هنأمالإ# ١ مك

 ءانجناكىأ ( فسول || ىسح #9 ماقملاو سدلملاو مطملا ف هيمر 5 ألّقو ةماقالا عضوم ىوثملاو كدنع هماقمو

 | كلذك زن زملادبلع انفطعو || مايد ىوقاذا انك اصموانرومأ ضعبانيفكيو أعرب هانعب هعساندرأ ناني © اتمفشب نأ

 هلانكم سانلا سرفأ دوءسم نبا لاقدلو هلسيل اروصح ناكو هانبتت ىندي # ادلو .دتوألا ١ را )
 قات قل راما ةشاو اداومذعنوأ ايسر ع ءاراا 1ك اه مالا ثدح فسوب ىف 2 زعل اةثالث ظ

 نيمالا ىوقلا ترحأتسا نم ريخْنا هزجأت-سا اهسال تلاق ثيح ىمضومىف بسلا ا

 | اتاك بهم شوالاف 9 كلذكو إلف دعب دفاطتسا ثيحر ىف ركبو ءأد
 ءانذقأ نابنسولعلا ٠ عل هكاضر الانا :كم كلذ ك كلان م ءانحرخ أو لئتلاز م

 . 1 3 : 3 تا
 هنوضر»ي قوسلا هناولخ دوريصم فاسو ةرايسلا تمدق هيمن بهو لاقو نيضِءما |

 فلكللاو هيلعرب زملا تلق

 00 ااه فرضت اكام

 ىرتشا(ها رشا ئىذلال لأق 5

 رس ( ايوا ماو

 هئلزيمو هردق ) هاوثم ترك أ ( اعل زأ دئارمأل )ري رفطق و ناكو هدوم 4 3 حاص ىهو كلما نزاح و 2 ؛ءلا'

 نياعنو ةلحو امهرد نب رسثعب نعد نب كلام نم ءارتشا, ناكو هاش ا ايل اداوهدممت وأ ) انتعمض ىف ( انمفش نا 5

 رصم ضر (ضرالاىف) فسوب انكلم ( فسورلا:كم)اذكه ( كلذكف ١



 رشعىناثل اءزجلا - نع صقأ سوح“ (سحبنُم)
 ةدزو | رعاظان اص قنوع كلل

 نم لد (مهارد)

 اذع كعت ةلملق (ةدودعم)

 َن

 نودعياو اكمال نزونالو
 نونزيو نيعبرالا نودام

 تناكواهةوئامو نيءعبرالا

 اوناكو ) امهرد نبرشع

 نم (ن.دهازلا نم

 ةمدل# هدب ىفاع تغزا

 هدف

 ىنمموأ فيقطلا نْهلاب

 ىنعي هورتشاو هورشو
 اوناكو هتوخانم ةقفرلا
 ريغىأ نب .دهازل نم هف

 هنا اودقتعا مال نيرغار

 هلتوخا نا ىوربوقبآ
 اوةلوتسا اولاقو مهوعبلا

 سيل هيو قبأبال هنم
 ضع ن.د_هازلا ةلص نم

 ةلصلا نال نيبغار ريغ

 لوصوملا ىلع

 ىأىف لقدن اكناسوهاعاو
 هيفاودهز لاقف اودهز'ىش

06 

 ناصقن(سخن نُع) رعذ

 لاو فوز لاشونزولاب
 (ةدودعم مهارد ( مارح

 لاّشو امهرد نبرسثع

 امهرد نيثالثو نيا
0 

 فسوب نك ىف( هيفاوناكو )
 اوجاتحممل(نيدهازلانم)
 فسوةوخاناكلاشودهيلا

 ملنيدهازلا نم فسويىف

 هللادنعهتازئمو هردقاوف رع

 ةلفاقل اله أ ناكلاق. و ىللاعت
 ن.دهازلا نم فاسوب ىف

 نيدهازلاب قاعتم هفوقبآ ها اودقتعا مهنالف ْ

  ةداتق لاكو رابعلا ةصقان فوز ىا.نبحي سابع ناو دوعمسم نبا لاقو 00 ْ

 || نيسفعو نينا تناك دهام لقو ايف ااش هراوردم ام هوح أ ذخأيللوقلا اذه ىلعف |

 هي 0 >>
 | نقلا نم لدب © مهارد ف 5[ سو - 2 1

 - نيرشعزاك ليقاهنودام نودعيو ةيقوالا غلبام نونزن اوناك مهنافةليلق * ةدودعم#

 ا نينغا رلا## نيدهازلا نم موقع وب ف كيلا واكو هامخرد نير ثعو نينثا ناكل ةوامهرد

 ِ .مهتالدبفم هده زفنيعئاب اوناكوة قف رالناك ن ,اورهاظفةوخ الل ناك نا اوناكوىفريعاودنع

 | نيعاتبم اوناك ناوهعسب ىف لجعتسم هعازننا نم فئاخ ه.نواهتم ”ىثلاطقتلملاو هوطقتلا

 / عع لءح ناو فيرعتلل ماللا ل_عجنا

 ١ لوصوملا ىلع مدقتبال ةلصلا قلعتمنال نيدهازلا هني, فوذعمت قلعتم وهفىذلا
: َ 

 | هورشوىف ريمصلا نال عببلا ىلع ءارسثلا اذه لج بجو اعاو هتعب ىنمع “ىثلا
 ١ هيف اودهز هنوخا نا كلذو داو 'ىث ىلا عحرب نيدهازلانم هيف اوناكوىفو

 ا
 لوقلا اذه لمف هباححأو ىعذ نس كلام ىلع دوعي هورشوىف ريمكلا نا لقو هوعابق ا

 | ىدسلاو لتاقمو كاحمتلاو نسما لاق # سخم نم # هاب ىلع ءارسثلا ظفل نوكي |

 ا
/ 

1 
! 
| 

 ا د ميك لوو هتج ةضصش اذا هيل لاعب قحلا ن راصق رظلاو ظ ىأ س

 ٍلظلا ليبس ىلع ”ىثلا صقن وه ةغللاف سخعاف اهلك لاوقالا ىلعو ليلق ىأ س
 ' كلت ةلق ىلا ةراشا ه- ف © ةدودمم مهارد وف فيفطلا ”ىغلا سحدايلاو 1

 نو دحلاب اوناك اا امهرد نيعبرأ نم لقأنونزي اوناكام نامزل را كلذىف مال مهار ,كلا |

 ١ كلت 0 اوفاتحاو اهونزو هقوأ ىهو اههرد نييرز كيلا اذا اددع امودام

 ١ نيضر رد نيمه رداه وسنقانارهر رد نب رسشع تناك ةداتق 8-1 ايعيز اودوعيتمو ااا مهأ ردلا |

 ا

 ا

 | ةمركع لو اك د ا ونال يبرد اهنم ءوخأ دخبأ انه ليف امهرد
 0 فسوبىف فسوب ةوخا ناكو ىنعي # نيدهازلانمهبف اوناكو ف امهرد نيعب رأ تناك |

 | ةبغر هيف هلنكب ملاذا اذكىف نالف دهز لاقب ةبغرلا ةلق دهزلا لصأو نيدهازلا نم

 | فسوب ةوسخا ىلا عجرب هنا انلق نا نيدهازلانم هيف اوناكو هلوقىف ريمضلاو

 ظ نمل ليصحت مهدصق نكي ملومهنع هداعبااودارأو هودسح مهنا هبف مهدهز هجو ناك
 ؤ نيذلاناوهو دحاو ىنعم ىلا عحرب نيدهازلان م هيف اوناكو هورشو هلوقنا انلقناو

 | نب هورتشيل هيف ةبغرلا ةلقراهظا هيفرهدهز هجو ناك نيدهازلا نم هيف اوناكهو رش

 | ةيعرلاةلق لل هلأ قب دقو اندع هنااولاقال هنوخانا لاق ن أ لقحتو ليلق س 2

 | كنسوب اورتشامل هءاحأو ىعذ نب كلامزإ داخل باح ألان: كدلا ذهل هق

 ظ قح هباوهذق مكم قا نما و قتاويتما نولوش هنوخا مهعب و رصهملا هءاوقلطنا

 ا | سأ بحاص ريفطق ناكو سابع نا هلاةريفطق هارتشاف عتباا ىلع كلامدض رم رصماومدق

 . نايرلا همساامح اونو رصع كلملا ناكو زب زعلا ىم-ي ناكورمصم نار لعناكو كللل

 4« نيا )



 اذهف ىلامتلات هن كهمؤتلوأ هسفنلا راب ىراشللا ىدان 4 العادم ىر 0
 ةفاضالاب ىأر شب اينيمف وكل اريغأر قوهدحا رخ | ىلعهنيعيل هادان هلبحاصل مساوه لبقو كنا وا ْ

 ىأ 6 هورساو 8 فقول دصق ىلع نوكسلاب ىارعشب تود رقو*

 مهل هعيدنل ءاملا لها لاهو لاو ردا اوفخا ل.ةوةقفرلا 1ك نم هباححاو دراولا |

 كسوز تكسف هوزتشانانم قب أانمالغ ذأ اولاقؤوةقفرلا اونا هنو راحاو اهيفمدجيإف ٠

 د ةتشاو ةرامعللاعاتم هوفخأ ىألاخلا ىلع ب صن ةعاضب ِِه هولتقبنا ةفاحم

 هورتشاو رتشاو أن اهجوا اريمصلا محم ىفوهوعابو 5 هورشو ف مهيخاو مهيباب فسوب ة ةوخالا

 ىنلا نا لصتم دنس ىوخ. لا رك ذو#نالغا ٠ نفق نوكيام ني 0 فسوب نكد

 ىاثب 1 ف._سوب بهذ ق*+*انب دحملاق نسا سادس ةطعأدت تناكو ةزاضإ ا

 ىلعثاا كحو نسحلا 1

 نطلاصيجانيقاسلاو نيدضعلاو نيدعاسلا ظيلغن ا قالا ى وتسهم نيتشلا |

 الو هايانتنمرونلا عامشتي ار ماكتاذا راو نزولا مسيت اذان اكو ةرسلاريغص ا

 مالسلاو ةالصلاهيلع مدآ هسيناكو ليللادنع راهنل اءوضكهنسح ناكودهفصودح ًأعطتس أ
 سعذنب كلامهآ رو فسوب جرخالفاولاق ةئيطللا بيصينألبق هتروصو هللا هقلخموب |

 6 ىارشباي 8# ىعذنب كلاموهو دراولا ىنءي 6# لاق لف نالغلا نم نوكيام نسحاك |
 هانعمو ةفاضاربغب ىرشباي ىرقو مالعادمه 0 اورشبأ هداحصأل دراولا لو نعي |

 تكيرثبلا نا ردج نا لاقبو ديزاي لوقتاك ىرشبهمسا هباحصأ نه
 هباعص أو ىعذنب كلام هرسأدهاجملاق «ةعاضب هورس أ وؤإق اهنهجرخ نيح ف سون ىلع ظ 1

 رسصم ىلا لاملالهأ ضعي هانعضيتسا ةءاضب هنأ اولاقو مهي“ اوناك نيذلا راوعلا نم

 الحر ىداندراولانا 1 /

 مهقدصو قب أ نا دبعوه اولاق لب مهلاخأ هنوكو فسوب سعأ اود مذ | ىتءإ ف سوي نشا ا ا

 لوالا لوقلاو هءاعحاو عدن كلام نه يك لقلاب هودعوت مهنال كلذىلع فسوب

 » نولمعياع يلع هللاو 9 هءاحصأو ةعاضب ا وه سعذ نب كلام نال مصآا ا

 كلم ري_صي نا هايؤرل اقيقحتو هتاممل اببس كلذ لمحت فسوب كالها ةدارانم ىنع ||

 ا 4 ماعطلاب سوا كا ناك اذوم نا رابخالا باعصأ لاق ادم ع ناك ناد هل رصد 0

 الوزن هنأ مص و سصذ نب كلاع مهاذاف هوو لطف كلذ هنوحا ريخأف بكٌلاىف هد 3 | ١

 ما لاشو ائم يأ انديع اذه مهل اولاقف مه دنع فاسو اذاَف مهوتاذ رثبلا نم

 كلدف مهند هوعاب مما 3 مهلوق لم مهيأ لاقو اهفرعيالو هلاح ْ مولا /

 كبنرش لإعل مسا قلاب قاعي دقو هوعاب ىأ ©« هورشو و ىلاعت هلوق

 ةعاضاوةراعالاءاتمموفخأ | ح عرمشلا دعح هحولا نسح فسوب ناكلاق رابحالا 3 8 ١ 2 اكمل ١ 2 اح بيكن ع

 ١ ادلب ةوخا نا لو هيف ا لا مهنم اوبلطينأ ةفيخ كلذ اولاق اعاو أ

 | دئمويماناف موي لك ماعطلابهينأب ناكاذوه نا كلذو فسوب ةوخالريمضلا ليقو رصع

 | عييفصوأ م مار ارسا هيلع فخ مل *6 نولمعياع مي اعدتلاو 00 ةرامهال لاما نمعضبامهناف

| 
 ١ هتدج نم لالا كلذ ث روهنالاقبو نس ارطش فدو: ىطعأل سو هب هيلع هللاىلد

 نب اك ىرشللا ىدات قوك ؛ فسو.ةروس 1 ( ىرسشباي 6 885 - لاق ) هوعزتقوادلاب فسوب ثبشن

 كناوأ اذهف ىلادت لوق
 اهتفاضا لعىارسب مه

 .٠ ع .٠

 همالع مساوهوأ هديصن ىلإ

 ا لإ افاضم ءادانف

 هب بهذ لت مذأ ءاده)

 حاص هن ا عر اذ لف

 (وور اور ب عزتي كلذ

 هءامحأو دراولل ريوملا

 ةوخالوأةقفرلا نمموفخأ

 ريع

 هورتغاذ قبأدق انل مالغ

 نفاع فسوب ككسوام

 ىألاح(ةعاضب ) ءولئاش

 ةراجملل لاملا نم ا

 اع ملع هللاو) عطق أ

 ةوخا لمعي اع (نولمعي
 نم خو مهيأ, سوي

 (هورشو) عينصلا ءوس

 هوعابو

 ىارمثب اذه( ىرسثبايلاق)
 كلاماي كلذاماولاق ىب اهحأي
 نسحأ ( مالغاذه ) لاق

 اوءمحا ناملعل نم دوخي 9

 بجلانم هوج رخأف و هيلع

 "37 كار ءورسأو)
 مهموقتا اولاقو موقلا نم

 لها اهعضيتساةعاضب هذه

 هللاو) رصع مهل ةعدنل ءاملا

 فسوس( نوامءاع ميلع

 لاقب و فسوب ةوذاىنعي

 ( هءورشو ) ةلفانلا لهأ
 نب كلام نم هنود>أ هوعاب



 ةاككترا يظع ) اسم أ كل 2 مكل) تا ؛-وأ تان (تا وسلب)م ذأ م هدا لاق]ءديهصيق قوف : ةاذاحو لبق

 ةاو) قلخلا ىلا ا وهو ل أل ربصفو أل يجريص ىرمافىأ افودو. هنوكل أدتبهوأ واربخ(ليج ربصف)
 لبق نم ريصتةقفر ,( رار راي !ءربصااو مسوي ذ كاله نم م(نوفصتام) لاقحا( ىلع )هنمع ا أ (قاسنلا

 قطخأت بحلا ىف 2 سوب ءاقلأ نم مايأ ه1 رم ها دعي ) رشع ىاثلاءزملا و كلذو رسم ل نيدم

 1 ىت> ىبو ههحو ىلعءاقلأو 0 هصيق نعلأسو حا تاضا كسول - مهام هنا ور ىاإ | 00 : "| هنم اسرق اولزتف قيرطلا

 ا هياعوزع ملوىنبا ل ك١ اذهنهوحااسذموءااكتيأر ,املاقو نضرمقلا مديدهخو بضخ

 | | مكيعاؤتنوهو م فنا ركل ت تاهسىأ #ب| سما مكسفن اركل تاو-لب لف كانإودص مق 0 :

 | ١ وأ لح دمع ساعأ 6 ليجدبسف ط هخاتسال وطول 1١ راك را | سويد ىلا نيج تدك
 | ىلع نامتسملاهللاو إف قاما ىلا ىأ هينىوكملال ىذلا ليخلا ربصلا ثيدحلا فوءلجا ( مهدراو اولسراف )
 قدسيا ءاملادرب ىذلاوه

 ةلدعل 2 رفق فسأل ناكو

 احم هؤامناكو نارمعلا ف

 ا ' نامجابنتسا ىل تناك ةعرجلا هذهو هوب كاله نه هنوفصتاهلاق> ا ىلع 3 نوفصتام 1
 ا 07 را | ن» انرق اولزافرصهىلا نيد-هنم نوريسية قفر ب ةرايستءاجو هع 2 3 همس موقلل

 ا ناكو مهل قتسيو ءاملادريىدلا 6# مهدراو اولسراف ٍظ هيفدئاقل أن ممايا ةثالثدمب كلذ | ( «واد ىلداف ) ىعازجلا
 ٍإ | 00 اا فو اهب ل دقاع القل تلا اهلسراف «هولد ىلداذ »ف ىعازملا ىعذنبكلام | اه الع ولدلا لرأ

 | ءايبالا مول لكأت نأ انالحتالو طق كدلو تيأرالو هتلكألم هلاو لقو لجوزع | ل ل ) لادلابتأر قنا
 | ىلةبارق ىهو مج-رلا ةاصل تح لاقف ناعنك ضراب تضقؤو امك 0 لاقف مكسفن (مكل)تنيز(تاو
 ا اكل! اذه بوقعلا تسون: ةوخارك ذ املو بوقت هقلطاف كلا ىباوتأو ىنوذخأت || فسوب كالهيىف ( اسعأ
 ْ مك تلو لب 00 بوقعي 6 لاق 0 مدلاب 3 | صرمقلاب مهقدص ىلع اوم>او || ىلعف(ليج ريصف ) ملمفف

 ' ندم ريدق ليوستلا لصأو انمأ مكسفنأ مك تقيازإ لي نب « اعأ م رك هللاو) عز> الب ل.حربص

 ” طولا كالا خلعت كارت 2 00 لاقو هماءاىف عمطلا عم سفنلاىف |١ نيعتسأ هنم ( نامتسملا

 مفنأف هو وهو فاسو نه هوقبك راهظع |سعأ مد نأ كل تايكب | اعلا ىريص ىلع(نوفصتامىلع )
 | 0 ويس دع خا 0 مكسفنأ مكل تاوس لب بكذلا هلكأ نولوقتاو مهنال مهاوقىف مهق ل اه 1 السيل لأم بذا كن اول ادد لب ارت ى نوك اذه ل كتي | اوال زمول |

 ىوكشال ىذلال يلا ريصلاو ليجرب ريض ىربصف هانعم ليقو ليج راص ى اق أ 4 ليج اذهل بق هل او

 | تءاحو ) صوصللا هلتق ناعتسملا هللاو له كلفن نيكزت ”الو كتدصع دال ن نأ ريصلا ند ليقو عز ,حالو هيف
 | نوفصتام لج ىلع ناعتسملا هللاو 1 بذكلا ل لوقلا نم ىنعل نوفصتام ىلع نر فاسملا نم ةلفاق(ةراس

 م هريسمل ةرايساومس نورفاسملا موقلا مهو # ةرايسس تءاجو و لجوع هلوق # || نوديرب نيدم لحاو 2
 أ تيانم اب رقاولزتةقيرطلا اوطخأفرصم نوديرب نيدهن» ةقفر اوناكو ضرالاىف ال 1 وزعت عل

 | 0 ناكو ةراملاو ةاعرلاهدرب ةرامعا| نه ةدمعب : يق رالو ناك ىذلا نادك ةيرطلا قط

 ا سىعذنب كلام هللاش نيدملهان م الخر اناسرإ اواؤنالا ” بدع هيف فسوب قلاالك

 ]| لاق * هواد ىلدأف مهدراو اواسرأف #8 لجو نع هلوق كلذ: ءاامهل بلطيل ىعازخلا
 ا انافاذدلا "تن .ادأ لا 3 ءالدلاوةمشرالا * يمف ءاملاىلا ةقفرلا مدقتل وه ىذلا هراولاو

1 

١ 
 لايؤلاب فاس ةالصلا هياعمسوب ةاعدفلاو اهتحر كا اموادو نيل لق َ اك 1 ١
 ا هكا اولزيف رصمو ندم نيب

 ىدح ضرالاىف نومي

 اهفىتلا ىذار الاف اومقو

 . ك6

 نود ضرا ىهو بحلا

 51( ناكو ) رعذن كلامفسوب بج قفاوف مهبقاسوهو ءاملا باط موق لك لدزأف (مهدراو اولسراف )هيلع

 ةسوب قاهتق ف سوي بح ىف و (هولد ىلدأف) مالسل هيلع ىنلا بيو ىحا نا نيده ل ا نم ب رءلانم لحر

 هءاحأ ىدانفولدلاب قاعتدقامالغىأ رفدبف رظافرثبلا نمدعزن ىلع ردق ٍض



 سو ةوحا دعبةبك اب قدصتال شمالا نع لاح (نوكي) راذتعالا ىلع رييجعلاو راتتسالا (ءاشع مهاب اؤاجو)

 ىأا قيتسنانم مذ انااا اولاق) فسو.ن أور كلابا اف لاقال اولاق“ ىث م منغ مكباصأ لهىجاي مكلاملاةو عزف مود معمج

 #0 ريغو أ رتلاو ءاعرالاك ( فسوبةروس ا لافتا و ار 7-1 لاعقالاوىرلا ىفوأودءلا ىف قباستتا

 | *ىرقوءرابلارخنآ ىأ«ءاشع مهابأأ واح وزإل كلذ نو رعششبال مهو ىح ولابءانسنآ ىاانيحوإب |
 6 نوكس #9 ءاكبا ع نماوشعىاىفعأ مج رصقلاو مفلاب ىشعو ىثعريغصت وهوايشع ١

 انيهذانا انابا اياولاق وه فسوينياوىنباي مكلاملاقو عزف مهءاكب عمم امل هناىور نيك ابتم
 لضانتلا و لاضتنالاك لعافتلاو لاعتفالاكرتشيدقو ىدرلاىفوأ ودعا ىفق باستا # قيتسن
 ١ انكولو وو انلقدصع 6 انا نمؤع تناامو بئذلا هلك افانءاتمد_:نع فسويانكرتو
 أ » تا هصق ىلعاؤاحو #8 سورا كتيحم طرفواكنظ ءوسا «# نيقداص

 لعيصالاب ئرقو*ةثلايلل ردا ااقصو نوكنا نوحوهف ب ودكم ىدع نانا 2

 دنءفسوانكرتو) كلذ

 امو بئذلادلكاذ انعاتم

 انا قدصع (انل نم 0 تن

 انكرلو (نيقجاصانكرلو)
 قدصلا لهأ نم كدنع

 فسوبل كتحمةدثلةقثلاو ]

 دل تكف |
 اًؤاحو) اناوش قثاوريغان | هلصال قو ئرطو ردك ىلإ ةمجتملا ريغ لادلاب بدك و نيبذاكا قاع ولانم لاخلا |

) 
 بذك م دب هصرق ىلع تيل لا ىلع جراخلا نمايلا

١ 

 ردصملاب فصوو بذكىذ | ورحل لم اهعيدتت زوج نا نلا نسال لعوأةسيت قوف يأ فراح
 بذكلا لع 5 ةغلام | 6 نوكس ءاشع مهايأؤاحو» ىلاعتهلوق #4 راو ت# نوريصيو مهيلع الوتسم

. 
 باذكلل لاشاك هنيعو | ةلظلاىفاونوكيل ءاشملاتقو مهسأ ىلا اوهحر بحلا ف فسوب اوحرطاملل نورسفملالاق

0 1 
 كك ؤ نوخرصيو نوكب اولم- بوقعي لزتم نه اوبرقالف ب بذكلاب راذتعالا ىلع ءارتجا

 ا *ىش مكباصأ ل ه ني يكل هللا, لقمه ر الغ مهيلا جرخو كلذنم عزفف مهتاوصأ ععسف َ

 ' نبا لاق « قبتسن انيهذ اناانابأاب اولاق 98 فسوب نيأو مكباصاافل !انال اولاق م ََ

 ١ ىرلا قرسلاىف لصالاو ىرلاىف اضعب انضعب قباسي جاحزلا لاقو لضم ىتدي سابع 1
 كلذ المف اذا اقيتساو اقباست لاش كلذب نايمارتملا ىعمو اننا لسا ره " مهسلاب 1

 | مادقالا لع قيت.سن ىنعملاو ودعنو دتشن ىنع ىدلا لاقو انهم حا امهسأ نيبتيل ||

 ادضلا ىلا قست فلاو كن لامن لاو ةكرح تدان عرتس انا نادل

 انقايتسا لاح ىف ىنعي # بئذلادلكأف و انبايثدلع ىنعي  انءاتمدنع فسوب انكرتو # |
 انلوقىف ىنمي# نيقداصانكول ولهان !قدصع تنأامو ىنعي« انل نموع تن المول هنعانتافغو َ

 كناف فسوبل كتبحم ةدشل الوق انل قدصتال كنكل نيقداص انك ناو انا ىنملاو |[!

 ملهنال انقدصت مل كناف نيقداص انك ناو انا ءانمم ليقو اذه االوقىف انمهت
 مدد ف سون صيق ىنمي * هصدق ىلعاؤاحو © اتقدصىلع لدن ةرامأ كدنع رهظت ||
 صدق ىلع اهمد اولعحو ةلع“ اوحذ مب انلاع نا لاق هبف بوذكم ىأ 4 ند ٍ

 ْ بوقعي لاك هوةشي ملومدلاب صميمقاا ارك ما ةصقلاؤو مهابأ اًواح - مث تابوي

 اولاقو بد ا معا لبقو كلذ 0 0 رمح ملو بئذلا هلكأ تك مهل

 توقعي لاقف هلكأ اذه [

 هوقزعنا مهنعلزو اهمدب

 هيلع بوقع نا ىورو

 نبأ لاقو هتوص ىلعاي حاص
 ءاقلأو هذخأف صيمقلا

 بضخ ىتح ىبودهجو ىلع
 لاقو صيمقلا مدن هه>و

 انذ مويلاك تيأأرام هللات
 موىبالكأ اذه نم لحا

 ناكلبقو هصقهيلعقزع

 ىلع وعل اشد 15 | هللادقلطن أف ىداؤف ةرعو ىدلو تلكأ تنأ بئذلا ا ا

 هناكفرظلا ىلع بضنلا هصن -3ش ىلع لغو هرب د نهدق نيد فسوب ةءارب ىلع ًالمادو ا ءاقلأو بذ 1
 سس 223222
 داطصنولضتنن ( قيتسن انيهذانا 00 فسوب ىلع (نوكس ) رهظلادعب ( 0

 تانك الثفسوب صف ىف

 انك ناو ) انكولو انل 0 قدصع ( نمؤع كناانو ( تاقاك( ب ؛ذلادلك ان) هظفمعل ) انعاتم دنع فسوب 0000

 رط لا هو ىدح مد م تع ) ةصقىلع اودطل ) هصق لعاؤاحو)انلوةىف عنيت



 رسثع عبس | ناك و # هيلاسماوو 0 لقاك خو ولاب مالسلاهيلغ لساربج |

 ىوألق (هيلاان_حواو)

 ىحوا مك رغصلاف هيلا

 امهيلع ىسع و يخي ىلا

 كاذذآ نكلقو مدان
 (اذه مه ماب بنتل )كر دم
 كن اوامفاع كتوخا نثدعمتل ىأ

 كنا ( نورعشيال مهو )

 ءايربك و كناشولعا ف سو
 نيح مهنا كلذو كناطلس
 مهف رعف نب راتممديلع اولخد

 عاوصلاباعدنوركذمهلمهو

 نطف رق مث هدب لعهعض وف
 مالا اذه ىتريعل هنا لاف

 لاق ركسأ نم >أ ركل ناكدنا

 هومتيقلأ مكتاو فسوبهل

 هسآل متقوبجلا ةبامعف

 ع هوقو بنذلا هلكأ

 1 مهو قلعت وأ سخن
 ءاتسنآىأانبحو أبن ورعشي
 هبلق نع انلزأو ىحولاب

 نورعشيال مهو ةشحولا
 كلذ

 فسوبىلا( هيلاانيحوأو)
 هملأ لاو ليربج هيلاانلسرأ

 فسوبإي مهن زي ”١ (مهتكبذتل)

 (اذه) هعينصب (مهسمأب)
 ( نورعشيال مهو ) كب
 ولعالم هو

 نولخااللاقو مهرب ىت>

 فسوق اال

 فسو كنان 3

 ىلاىحوااكه 0 هيلاىحوا اتهام ناك |

 متلاو مهلا |

 وتسا تجرخ اذا كنا هالاقف بهذي ليربج ضهن ىسأ الف

 مك مرح ( رشعىلاثلاءزخلا

 || لاقو ةنس#
 نا صصقلا ىفومالسلا هيلع ىسيعو ي

 | نم صيمقبمالسلاهملعليربج هاناف دام نعدرحرانلا ىف قل نيح مالسلاهيلع ميهاربا

 | فس ويب اهقلعة يع ىفهلمعت بوقعيىل !اىدعاو قمع | ىلا ميهارب اعف دق هايادسل ًافةتطاريزَخ

 كب اولعفاع مهنثدممل © اذه رهسماب مهتئبنتل ف هايادسبلأو ماللاهدلع ليربج هج رخاف

 ريغملا دهعلا لوطو مهماهوانع هدعبو كناشولما فسويكنا # نورعشيال مهو
 | مهورهفرعف نراتم هيلعاولخ دنيحح رصع مهل لاقام ىلاةراشا كلذو تائيهلاو ىبحلل

 لصتم نورعشيال مهولقو هبلقلابيطتو هلاسانيا ءسماديأا لوؤياع هرسشب ناوركشم دل

 تصهراذاهللاقف تشح

 ىرتدق نيبوركملا برك جرفمايو نيثيغتسملا ثوغايو نيخرصتسملا عرصاي لقف أش
 كك امكح تكسو اهلات انف لأ نم 'ىش كيلع ىنذئالو ىلاح !عتو ىناكم
 ادهاشإي لاق بلاى كفسو. قلأ امل قئاطلا سم نب دمحم لاقو بحلا يف سناتعاو

 < تاب اف دنق [:أاع أحرف ىللء>ا بولغم ريغ ا ريع ام رقايو بئاغ ريع

 نسحلا لاقو نينستس كاحمتلا لاقف بملاىف قتلأ مون فسوب رع ردقفف اوفلتخاو
 كك لقو ةئس ةركع اع لفاو هندا ة رقع عم بتال بال هع ةرفع!انبا

 هلوق كلذف ماعطلاب هينأي اذوبي ناكو هلوح نوعرب هتوخا ناكو مايأ ةثالث بجلا ىف
 ن.رسفملارثكا لاق كتوخا نريخعل ىنمي اذه هىمأب مئبنتل هيلا انيحوأول# ىلاعت

 هربخمو جورملاب ءهرشبرو هسنؤب ليربح هيلا ثعبف ةقيقح امحو هيلا ىجوا هللانا

 | نولئاقلا مث

 دنا مهضعب لاقذ اد انه ناكوأا تفوأ| "فالك ىنانلاب ناكل عه اوفي لودلا اذهب
 ظ لحوزع هللانأ الا اريغص ناكلب نورخآ لاقو ةنس ةرمشع سجس هرم ناكواغلاب ناك

 هيلع ىسيع قدح ىف لاق م ةوبنلاو ىحولا لوبقل الاص هلءجو هدشرو هلقع لكأ
 | ةلاسر هغلبب دحأ نكي ملو تقولا كلذىف ابن هلعج فيك تاقنافمالسلاو ةالصلا
 | هفرشإ هللا نا عنتعال تلقءدبلا ل هزم ىلإ اههلم ةلاسرلاو ةؤسلا ةذئاف نآلاةنر

 ةلازا و هلق بيضت كلذ ةدئافو تقولا كلذ ىف ةلاصرلاو ةوبثلا هغر كيو ىجولاب

 ليقو ًاهقوق ةلاسرلا خي

 كنر ىحوأو ىلاعت هلوق ىف : ماهلا ىحو هيلا انيحوأو هلوق نم دارملا نا

 # نورعشيال مهو ف ىلاءتدلوقو © ىلوأل والا لوقلاو ىسوم مأىلا انيحوأو لمتلا ىلا
 ىفثنأو كلا اًماحاب ىنعي

 نيققحما نم ةمظع ةفاط لوق اذه هيلع ميز :احمو اولعف اع مهئينيس هنأ

 : دان ةيغأي كلذ دعب ا ةشحولاو

 ىحولا كلذءافخاىف ةدئافلاو اذه هعذصب مهرس كناب رثبلا

 نريل فس وب ىلا و ىلاعت هللا نا لمودل مه كاس داد زااع رق هوف نعاذا مهن مهنع

 نم دوصقملاو فسوب تناكنان نورعشي المهو مولا ا اذه دعب اذه مهعيلصإ كنتوخا

 ريصتو ةنحلا نمديف وهام ْصاخَح هنأو ةالسلاو

 2 ©( ايوتم

 ةالصلا هيلع فسو.بلق ةيوقتكلذ



 ا |

 ا

 أ
 ا

|| 
 عع

« 

 بوتعإ ناكو 01 تبحاف فطالاو نيالا ىنوحا 0

 ا

 | لاقف كسنؤتو كصاخما قكارككلاو علا اولاقف بلاى هيرتتسال |

0 

 2(« فسو# دوس هل

 | 2 _ هنولتشي اوداك ىئىدح 1 1 خا ءارعصلا ىلادياوزربامل

 نوع دهام اذومب لاقف ثرغتسيو 1 اهريفشب قاعتف ابق 5 ولدف رثدلا ىلا هباوناف هولتقت النا

 لع اودر هانوخااي لاف مهيبا ىلعهءاولاتحمو مدلاب ىوهطلمل هصدق اوعزنو هيدي اوطيررلا

 أ الف كوني كوشلب ربقلاو نيعشلاو افرك ردع دحالا عدا اولاقف هن ىراوناىصق .

 | .ءاسن ىساهلءماقفاهيف تناكةرْضح ىلا ىوأمث هبف طقسفءاماهمفناكو هوقلأ اهفصن غلب

 || انعم كلسربنا كابأ لئسنأ هل اولاق لب لأت قبتسنو دصنف انيشاوه ىلا انعم حردشلا

 نحأأ 3 تلو انابأ اي اولا بوقع»» ىىل اع موعام م اولخدف اولعفا فاسو لاق

 ن* 0 ك ا زعل ١ لاق ىاب لوّشام بوعي لاو اندشاوم كا انعم جر مى نأ"

 هن ادع ع بحنو هنو رافم 1

 ا مءاقر ىلع هنوامح اولود تبوقعإ دنع نم هب اودرخ لف مهعم هل هلزدات 1

 | اورهظأو ضرالاىلع هوقلأ ءاردكلا ىلا اوراصو هنع اودسبالف ميلا رظني بوقعيو ١
 ىلا ءاح الك لل هنوبرضي اولعحو لوقللا هل اوظاغاو ةوادءلا نم مهسفنأ ىفام هل ١

 1 ا 0 لعح هلاقن 0 هيلع اوم امل ٠ نطف لف هن رمد ا ددحاو |

 ' عرسأا. ءانأ يكاكبأو كلذكنزح ًالهتوخانم ه.لزنامو فسوي تيأرول بوقعيلي |
 ه.ءدأ>و لمور نا اددش ءاكب 1 لمحو كتيصو اوعيضو كدهع اوسنام

 ١ هللاقف ىناتشال أي الهم فسو هإلاقف هلتق دا 9 و ةهرددص لع مح 2 ضرالا

 كصاخت كايؤرللقمالحالا بحاصتنأ ليحار نا

 ا ةوخالاةجر هتكرداذ ىلتقق ديرب نم نيبو ىنس ل>وىف هللا قتادل لاقو اذوب فو

 مكل نوه وهام ىلع مكلدأ الا ىنومتدهاع اذه ىلعام ىتوخا اي اذوب لاقف هل قرؤ ||
 هراساضيوطتلالا تو نأ اق بحلا ادهىف هنوقلت لاق وهامو اولاقف هقفرأت 1

 ع

 ثاغتساو هقنع ىولواند |نم

 هنولدي اولع سأرلا قيض لفسالا عساو قيرطلاريغ ىلع كانهرثب ىلا هياوقلطناف
 ىئضق ىلع اوذر هاتوكيأ اي لاقت هنعق .اوعزتو هدم اوطب رفاهرفش .اق

 ا هولعح لدقو اديحو اددرفا مف ىنوعدنأ هانوخااي مهل لاق مث اق هوقلأف ًاشرا م 5

 ْ طّقسف ا رئمل ىف ناكو توعد ةدار ١ هوقلأ اهفصن غلب الف امو واسر متولديفا

 هن دن لد كلم ه بلع لزن لتقو اع طع ماهف رثبلا ف تناك ة رعد نا و مثه فا

 3 لذح ا ل منا لقو اهيلغ هسلحاف كيلا م رش جرخأوا
 ا

1 
 ءانك ىلإا مدل اي هلج رخأ هوا عم هثمب امل بوق»ي ن نا لقو كلذنه اذومي ١

 ظف ظف هودانف

 | نلودس ول » قدعف اهلعحو ةضو ةيصقىف بوتعإ هله رانلاق قلأ نيح ةنملا نم هايا هللا |

 أ امل ٠ نسحلا لاقو بملا هلع اضاف تنلكا ىلا ةاأ نيح هابأ كلملا هسلاف

 بئأف لير ةبلع لخدو با رق ماعطلا ن *ع هفكي ناكف هّؤام بدع بحلا

 لاننا "3 اح نو "51

 ٌ مهيمن هولتقل ةرحدب هوب نأ اودار داق مساحاذ نكد كر اهنأ ن

 59 ىف فسوب ق

 ةيربلاىلا هياوزرب املمهنا
 هونرسخوةوادءااهلاورهظا

 اذوم مهعاف هنواتشاوداكو

 تلكلاو ىءاقلا اوداناالف |
 هدا نماه وعزنف مهماشا قاع

 اوطب رفرتللا طئاحن قاعتف

 هوخطالةصيقاوعزتوهيدن ا

5 0 

 مهيب ىلع هباولاتصف مدلاب
 اهيفناكو رك را اى كه واداو

 رك 1| ىوأ مثهيف طقسفءام ١

 ناكو يم وهواهيلع ماقف
 ىوربوماعطلاب هيتأي اذوع |

 نيح ماللاديلع مهاربانا
 هءامثنءدرح رانلا ىف قلأ

 مالسلاهيلع ليربج هاناف

 ةنملا ربرح نم صيمّش

 ميهاربا هعقدق هايا هسيلاف
 ' اردد قدتاو قدما ىلا

 ةميكىف بوقعي هله
 فسوب ٌق_:ءىف اهقلع

 ءايادسبلأو ليربج دحر خاف
 كلا لتساف



 نانم(نوظفاحلهلان او)

 «ءىناثلاءزملا ١ ةسراوبالا هكا

 هناودع اس ةئع ريصيال ناك

 ةزودع نم هم ماع فاح “أ

 بع اولفع اذأ تقلل

 ند ١ واق ( ميعأ و مع ر

 مطون للا 2

 ف ةودحم مسقلاو مسقلل

 هللاوءريدشت

 (ةيصعن#و) ىفواولاو
 2 ردقتم ةعمات ل ل
 اذاانا ) لاعتل عفدلا ىلع

 مقا باؤح ( نورس

 طرشلا ءازج نع ”ئىزحم
 لفح ىلع ردقن ملنا 1

 انيداوه تكلم كك انضعب
8 0 

 نعءاواح اواهان رس واذأ

 ناللوالان ود ىناثلا هر دع

 لف ( مخ ناك كلذ

 هولعح نااومج أو هباويه د

 اومزعىأ(بجلاتنايغىف
 ب ىهو رثلاىف ةئاقلأ ىلع
 لزنمنم مسار ةثالث ىلع

 تا
 هباولعق ةريدقت فود امل

 ىور رد ل نماولعفام

 5 1 عه
 نوةغ 0 وظفاخهلاناو)

 8. ع

 كل ىنا)مهو م2 1(لاؤ) ل

 ا 1 ًاالذ(هءاويهذت
7 . 

 ئارهنالابئزلا هك

 ؟1ط لشي امذ نأ هماتمق
 . .٠

 نا فاخأو لاق كلذْنُف
 3 1 ع
 هنعمنأو ( بفنذلا هلك أي

 لاهو -مبكبلاب نوافاغ

 ) اولات ]م امعب نول وة شع

 نيل ١ ميال

 دلاولا

 كن لك تنك

 أ بئدلاهلك أنأل

 هجر جيمس مر جم بوس جوجو دج قم 2 ٠ وصال ن7 د كد هيج

 00 ةمرح لاقي وو ةملايو نو دورس اانا رست ةيصع نحو تثزلا هلك

 ذاحأو ) ءادتنالا مال م اللاو هب مكباهذ حن ره ى اشاره :. 2 0 0 لاق) 2كم

 / هءزحب اهب م اهذ 0 ردتعا (نوافاغ 4 رش

 2 لاق # ءوركم هلاني نا © اوال داما و ءادحالا ل ١ ل رلاب يءليو نيعلا

 سرالا ناله بئذل اهلك أين ا فاخاوو ورق دنع ىربص لو ىلع هتقراغمت د4 هبا .اوبهدتن 1

 ىلعاع زمهدقو ههردحن ناك و فسوب ىلع كش لف بئدلانامانملا

 ةزجو افقوواحردصاعن. او مصاعو افقوورعوباونوااةةياورىن عنان وريثك نبالصالا
 2 - - . ّ 2 هس ا
 مترا لاغتخال «نولناغتاتع مئاو و 00 ةهح لكنم تيهاذا ع رئاتيا دلو تارا رد |

 ةالةْعط وه مالل !# ةيصعن ا فئدلادلكا نبل اواات قه دظفحم م أ تا ةلقاوأ تعللاو

 واو ولاو راسحلاب لع ىعدب ن ,ال نومهم وأن رونو. عم ءاقعص ير ذاانا هياوو |

 هئاقل لعاوفزعو 3 بحل ةبانعىقهولعحتنا اوعحاو هباورهذاذق ٍُي لاعللةيصع نوف

 2 0 5 6 1 . ع 1 ىلا عيا أ
 رم د1 املا ندرالا ضرايرواأ سدقملا تدب رند رباوا,#

 00 0 د اخ لسو هيلع هللا ل هنهمو ر ,دصلا |

 /ادتالاو ةبراخحما نم هيفامل حايم 9 ضيع وهو قاتسالا ناك مهبعل ناف او

 ليقو بعللا ةروصىف هنال ابعل هوم اعاو قيتسن هلوق ليلدب برحلاىف نارقالا ىلع

 هدهتحن ىنع # 0 هلاناو ف طشننإو وهلنو لكأتو متت بعلثو عئرنا ىنعم

 هيلع بوعي مهل لاق ىنعي «لتو ف املا كيلا هدر ىتح دابتحالا ةياغدظفح ىف
 القلا لأ انه 1 هنركياهذ ىأ «هب اويهذتنأ ىتزعا ىنا# مالسلاو ةالصلا

 دا هلع فدو مهم لسرينأ هته اوبلط الل هنأ ةيالا سمو براك 0[

 هتقرافمو ه.مماعذنا امعدحا نيردعب مالسلاو ةالصلاهءلع بوعي رذتعا مالسلاو

 دلك كذا كفاح 00 هلوق ىناثلاو ةعاس هئع ريصن نأ ر تال ناك كيال م! زم هايا

 بوقعي نا كلذو مهبعاو مهيعرب هنع اولفع اذا يدب ٠ نولفاغ ها ل

 مالسلاو ةال كاالع بشوب ىلع دقتامد نا ماملاف ىأر ناك مالسلاو ةالصلا:ةيلع

 4 0 ريثك مهضرأىف بائذلا تناك ليقو كلذ نم هلا فات
 ” 116 هل نو لا دلع ا 88 بوقعل

 وعد دب نا اوفاح

 ناكف

 سن مخ فدسوب + ةوحا ل )اق ىعلي

 ما لقو ءافعض َءْزَخ ىنعي » نورسا اجل
5 0 17 

 ذقن فكف اننخأ ظفح ىلع ردقن ملاذاانا ءانعم لبقو ر اوبلا او راسا توت يناغ

 ا 2 اور ايل ا ونعمإوت 8 لورساخ | ذا نفانيشاوم ظفح ىل ع

 0 8 . 2 5 5 1 ٠ ودزعو ىتعي < بلا تبايغيف هولمجنأ اومجأو 9 هءاويع ذاق مهعم هلسراف هريدقت

 ١ بج ةباعو هوقليزأ ىلع

 1 اذا انا © لاحر ةرشع

7 . ٌ 
 لهانمه هريعو بهو لاق



 نايا

 ا نوريس نبذلا ضءإ © ةرايسلا صعب 5 ا 5 ا 2 ديدشتلاب تايامغو ا

 هبا نيبوهني قرشام اواعفتنا ىلع تكن اوأ ىف ىروشع © نيلعاف ة متكناظ ضرالاف | ١
 | نو * نوحانل هلاثاو © هيلع انفا مل # فسوب ىلع انمأتال كلام انابااي اولاق 99 |

 « فسوب ةروس ) هع

 ٠ْ مهدسح نم مشت مهنم هظفحوف هيأرنع هلازتتسا هب اوداراريملا هلديرنوهيلعقفشت ا
 امهنال ماخدالا كرت ذاوشلا نمو ماعثالا كرتب عفان نعو ماعشاب ماغدالاب انمأت روهشملاو

 | هكا وذا لكا ىف عستن# عتارت #9 ءا رولا ىلا## ادغانعم هلس را #ءاتلا د ”و نيتلكن م |

 ' سكب متزن ريثكن ب اًارقو«لاضتنالاو قابتسالاب © بءان و بصخلا ىهوةعترلا نماه وو |

 ظ بوةسونويفوكلا ارقو سل قر ةفاءالاو رسكلاب عفانو ترن ىعترأ نم هناىلعنيعلا |

 ْ ركب عتريو هتيشام عترانم عتاب ٌىرقو « فسوب ىلا لعفلا دانسا ىلعنوكسلاو ءايلاب |

 ظ طاقتلالا 0 ةاسملا نهري هيلعد رباقو رعم ناكسلااذهنا كلذ 2 لا ضءبدطقتإ

 يب داب د ةر ا ةطقللادنمو بسال ثدح ٍنموأ قيرطلان م ميلا د أ

 كرت ىلا5 راشادم ةهك نيلعاف, مك طم نوح رات ئيرخأ ةيحان ىلادي بهذديق نب رفاسملا

 ناردقلا اذه اولمفافلمفلا اذه ل منع ناو كلذ نه اب ّغ اولعشال لاقدهن اف لعفلا

 ١ مل ليقو هدعبالا ءايبنأ 5 اوناك ىوغلا لاق كلذ نيلعاذ منك |

 كو اولاق مهنأ ليلدب 3 سدلونيغااب اون 35

 ١ لقشا قمه-ا نب دم لاق هلبنذآل ريغصلاو نيئتطاخ انكانا اونذ انل رفغتسا انآبأإ
 ريغصل اب ةفأرلا ةلقو ندلاو هلأ قوقعو مجرلا ةعرطق نه ةريثك مارح ىلع اذه م

 لذ نع هللاأع اقتعو مهيب معمم بذكلاو دهعلا كرو ةنامالاب م هل بنذال ى ؟|||

 هلتق ىلع اومزع معلا لهأ ض

 مهأبت ن ذأ لق ناك كلذ لكو اه.ح اوكلهل كلذ اواءؤولو 36 ةجر هللا مهمصعاو ا

 «اواقؤ# ل.للا نه برضب هدلاو نيبو فسوب نيب قيرفتلا ىلع اوءجأ اف هلل
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 أ ةرخلالا ةمعت اهدا ةمعنا لص تاكا ا تدلع هنمعأ ميو 9 لطابلل عج أ

 نك "وكلا ءؤضب مهتوبت ىلع لدتسا هلماو هد راش هءديرب # بوقعي لآ لغو ل ا

 كيلعدتمت ميو )ةثودحأ | ىعوداتلا نم ءاجنالاوةلخلاب مهارباىلع ليقو ةلاسرلاب # كي وبا ىلع اهعااك ولم هلسنوأ ||
 3 | اذه ل.ةنمهوأ كلبق نمىا 3 لق ند 0 ميظع عد هنادقو حيذلانم ءذاقناب حما |

 ناب ( بوقعي لآ ىلعو |
 ةرعطب امندلاة رعت مهل لصو ١ كروال نام فاعع »4 قمساو مهاربا وه تقولا .٠ 1 5 . . . م

 ١ ناو ةهوركملا ايؤرلا فاخت فر رعت ةفاضا ىلاعت هتلاىلا 2 ايؤرلا ةفاضا هر 1

 مهلقنو اكولم و اندلاىف

 ىلعلا تاحردلا لل امنع 1 الفهركيامىأراذاو بح نم ه1 ثاد ني حن امدمانم فل رلائأز اذ[ ش ان

 هلهأ بوقعيلاو ةنحلاىف |

 عم سلو ثيرعلل ا

 ءانبن ا مهلمج ىأ هدا

 ةهوركملا رضحم هنكلواهف ناطسشاللءفالو هتداراو ءريبدتو هللا قا نم اعرج اتناك ١

 | رخآآلادبن> ىلا لومهلواثالث لفتيل واهرسث نمو يجرلاناطرشلا نم هتلابخوعتيل وه. ثدخحت |

 لص ُو مهريعو هلسن معو ُ اييسفةق دصلا لعد اك هوركملا نمهتم السلا يبس بارسالا ده لدح ىلاعتهللا نافهرست الاه

 لعم ريوصت 2 مد لع لآ ١

 اللا م الوالا اها 3 5 . 7 5 ِِع ا

 0 1 ف ايورلا هدد كانو عئر يو كل مال_بلا و ةالدعلا هيلع تسوبلو تود لوش ا

 ١) لاق رطخ هل .ىف 7 5 1
 ل 32 - - 0 8 ١ كيلا ىلاعت هللاءاتحاو كنر ك.فطصإ ىنعل تك قلو اذ ةيءلتدلا ةشفرقلا | !

 لاشالو كللملا لاو ىنلا ا 3 . 8 - 4 يع 5 7 2

 . ع 1-6

3 2 4 2-0 

 كلذو دسعلا رم. ئشالا كانا كلا عاونأ هنم هل لص# ىهلا ضيفن ءايا هصيصخت |
 | كلعاو وه قتلت ءادهشلاو نيقندصلانم مهبراقب نم ل ءانبنالاب سنقل 1

 ال ناب ا ديؤخاواس ْ 3 ىأر دام ىلا ءسسأ لو ور هنالااوأت ىكع“ ايؤرلا رييعت هل ني #« ثيداحالا ليوأتن م
 لاق اذلف تك اوكلا» 5 1 0 0 0 هر سانا ثيذاتكا 0 وأت كاع 0 1
 0 را آو ]] ةفلاسلا مالاو رمال ةرا ل لور رعأ مالسلاو

 0 كيوبأ نكايعأ ْ ىنعي ل كيلع هممت م و ةمك طا و س هلا كلعي ديز نبا لاقو ةلزعملا تتكألا

 مها ربالد+لاايأودجلادارأ ا 3 001 4 بصانخملا عجن 2 اة وتلا "بنعم نزلا كاع ناهلق هل
 بصاخملاو ةمرلاىف

 ١ مامتانم دارملاوهو ءايبنأ اوناك مهناف هدالوأ بوقعيل آب دارملا 4بوقت»ي لآلعوإل |

 || نيب امهلمحنأب ه# قءاو مهاربا لبقنم كب , وأ لع اهعأأ يك » مهبلع ةمعللا

 هللا الا مهو اع هعفلا ماقاز م دا رمال 5و امهيلع ةيحلا ماكان م دارملا وهو |[ ا

 ناي تك ) قمعاو مود قا 2 نال مهياع ةمعنلا ماع ن 2. اذهف ءابب الا هج د

 كيواآل

 (كير)كيفطصي(كستح) اد

 (بوقعيلا لعو) كلذ ىلعكت < ئامالسالاو: رد |ءدترعت م“ 1 قرلاربم 2 ) ف اقل نمكلعو)ر

 قد“ ومها ربا) كالبق نم ه( لبق مكي .وبأ لوم السالا وةوبنأ اهتمعأ (ا 29 16)كينوةهءالو ,أ عدت« ر وأكل



 8 ار ارم )
 ا 0 ونا 0 : 0 0 هب ةراكا5ر هاو م0 هاك هنوحا ىلع

 1 قفانع ة ردحملا ةروصلا عابطناىهو فر 3 و ذ يا 2 ا 33 رح امهنن قرفف

 ا امهنيامل توكلملاب ن 211 لاصتاب نوكاع انهن ةفداصلا او كل ةرتثاا نسبا لا ةلمخملا

 0 ىناعملا ند ام ق.ايامم اه.فاع روع غارفىلدا ندبلا ربا كف ن» اهعارف ؟كةع تبسانتلا نم

 دعم ص سس سس

 ||| ريصتف كرتشأا ساما اها_سرتف هبسسانن ةروصب هيكاحم ةاعلا نامث كانه ةاصاخلا

 | ةيلكلابالا تواف 3 نر ثرغ ىعملا كلذ كيسا انما ةلريتش ك١ :اكنا مت ةدهاشم

 أ  دعتموهوم ماللاي داك ىدعاعاو هيلا تحاتحاالاو ريرالا نع ايورلا ىلا تا | هكر

 1 ” ناطسخ كا نا 0 هلوش هلاعو ردص 0 ةعلادكا كلذلوادك أت هن ىدعي لعق ىنعم رووا ةسقم ا

 ٌ قاده 7 > ولايالف ءاوحو مالسا| هيلع مدا لعفا ةوادعلا رهاظ 3 نيمودع ناسنالل

 || اوديكففف ماللاو قحو ىحوءاسالا ايؤ رنالهتوخان ع هايؤر نامتكبهسماذ ككالها ىف

 أ| ناطيشلانا 8 كلت ركشو كتركشو كلتمتنو كن كاوقكة لها ديك ادككا
 ا ناكدكلا لعاومدقأن رامهفذع دق هيوادعزالةوادعلا نيب هنأىنعي 4 نيمودع ناسنألل

 ”01 | كلا هلعمشلا ىدر ةدانقو أ نع (ق) هتسوسووناطنشلا نيرزتل اا فاض كاذ
 ايؤرلا و هللا نهةلاصلا!ايؤرلا لوش سو هيلعدللا لص هللا لوس رثء عم ىت ىتضرعايؤرلا

 : ودع ناسنالل ناطيشلانا م م ل 2
 ةوادعلا رهاظ ( نيبم كدحأ ع اذاو بح نمالااهب ثدحالف بكلام مدح ىأر راد اف ناطمشلا ع نم ءوسلا

 ديكلاودسحلا ىلع هلمحف

 ( ناسنالل ناطيشلانا )

 رهاظ(نيبهودع) مدآ بل
 دسحلا ىلع هلم ةوادعاا

 لش نا اهرشو مجرلا ناطيش نمسا ذوعتياو ثالث هراسينع لفتياف هزكيام
 0 هيلع هللا لص هللالوسر نا هنع ىلاعت هللاوذر ىردخلا ديعس ىفأ ن ء64خ)

 21 اذأو اهب ثدعاو اهياع هللا دمحلف هللا نم اهناذ اهيح ايؤرلا مد اذا لاك

 | اهركشالو اهرش نمو ناطيشلانمهللاب ذعتسلف ناطيشا!نم ىهاعاف هركيام كلذريغ |

 ْ : م-و هيلع هللا ىلص هللالوسرنادنع هللا ىذر را ) هرضتنل اهنافدحال -
 اث محرلاناطيشلان ههللايدعتسل وان الثم راسي نع قه بلفاههركي ايو ؤرلا دح أ ىأر اذا

 3 لولو هنعدهللاىذر ىليقعاا نيزرىبأن عا هياعز اك ىذلاهينح . نءلوحتلو

 نمأ زج نيبرأوةتسنءءزج ة 4 اورو زيءب رأن مءزج ,>نمؤااايؤر ميسو هيلع هللا ىلد

 ”ثدحالولاق 0 ل تا تدل ذاؤ اهب ثدح ملامرئاط لجر مل !ءىهوةوذاا

 لاق ىووتلا نيدلا يع ميلا لاق هو دوادىبالو ىذمرتلا هحرخ أ ادبحوأ امسملالا اه

 اهقلخن كت اداقتعا مثانلا بلق ىف قاخضن ىلاعتهللا ناي ٌورلاةنةمقح ىف هنسل !لهأ ب هذمىرزاملا

 هده قاخ اذاذ ةظشالو مونهعنعال ءاشيام لش يملاعتو هناغ- وهو ناظقملا باقىف |

 ىلاعت هللا قلخ عبجلا و لاخلا ىتاثىف اهلم<رْخ أ رومأ ىلءالع اهلعح هن اكف تاداقتعالا

 ]| ناطيشلا ةرسذ> ريغي رسسيام ىلع الع اهاع< ىتا تاداقتءالاو اي ؤرلا قام ع نكلو

 ”0ا اح نام شلال سرق ناكتلا ةضم نوكي رضرام لع رغوهام قاخاذاف |
 | نم لحلاو هللانم ايؤرلا سو هياع هللا ىلد ىنلالوق ىضانيف ةيقظا با ارا

 أ ل !افو هوركما ما ا مسا ايؤرلاو أيش لعغن ناطيشلا نأ ىلعال ناطشلا



 نعد ايىن ربح | لاقف هو هم اء لاس ب ار وم ناهنعهللاىذررراح نع |

 مصلاو قيلقااو نادوعو ساقو لاند قرا طلاو 0 لاق من لاق اما لمف ا ا

 ءاهسلا مول 93 ا 00 فيوافأ 5 نيفتكلاوذو بانوو عرفلاو حورضلاو 1

 مها فصب اهفصول ءالقملا قر رع اعاو ريركتالف اهيلع معآ رىقلا مهااح نايبل 0 ١

 ارقو + ةنسةرشع ىتنا نناناكهنال نسلارغصا وأ ةةفشلل هرغص نءاريغصت 6# ىلايلافؤإل ||
 وم دك

 هقوشوهتلاسر لد. فطصي هللاناهايؤو رن ممالسلا هيلع بوعي مهف ةلمح كك الهال اواتيمف" |

 ةليل تناكوةمتللا ةلءاايؤرلامذهتناكومل اودحمسف رمقلاو سما اهعمو ءاعسلا نم تلزن ||

 موهتلابءاضتسي اكرم ءاضتسي الجر رع دحأ اوناكوهتوخاليوأتلا ىفموحتلناكوردقلا |

 دوك كارادم ل رمقلاىدسلا لاقوتدانق ل وقفهمارمفلاو هوبا رسعلاو
 ناكوررك دم رمتلاوةشوم كل نادم سلا وهونأ رمقلا رح نياوةداتقلاقو تنام

 دارأو نيتسوةيسلي قوةنسةرشع عبس لقوة نسةرشع تان امالسلاوةالصلاهيلعفسوب ٠
 كلذىف ناك هنال دولا ةقيقح ه.دارأ لبق هسعأ تحت مهاوخدو هلم هءضاوت دوجملاب ا

 ةيانكبا_عربع فيكف لقمتالداج بكاوكلانا تلق نان« دوما م ايفةرمملانامزلا

 اهنعربخ أ 1 تاقءتادحإ اسلش ملونيدجاسهلوقواهتب رلى مهح أر هلوقىف لقعي نم
 مكنك اساواخدالفلاامأ ايما وقكوهف لقي نمةيانكباهنع نك دو+-لاوهو لقعي نم لعش

 قتعدح تيارا لاقدق تلقنان» ع أ لوالاو ”ىشب كلوةلااذهولقمينهدبانكباهك
 ىلمهتنأ زر لاقئاسا + ايو رلااظفاداعامثرمقلا وسمشلاوايكوك ١
 كل مارشال ,ىلوالاايؤرلا ىعم تلق«

 يضع لاقوهل اهد ورع را

 راركتا اذه ةدافاف نيدجاس
 هنا ةيئاثااايؤرلاىنعمو رمقلاو سعتلاو ء

 ارمعا او سمكا اكوك فعدد تد ان ١اقا هاذ 5 23

 ا 0 رمقلاو سما درف ًااعاو نيدحاس لمهتأر لاةثياربفكو هلك
 ,«سفتلا لهأ لاق بكاوكلا رئاسىلع امهفرشو امهلضفىلع ةلالدابكاوكلاةلج نه

 00 و نصت مدل تا ل السلاو ةالضلاةدماق فس ل ك1 [ديدعب اك السلا ةالصلاهءلع تا عب نأ

 نا اهلي وت ناكو ايؤرلاهذه فاسو عا الق بوعد كلذ رهظو تسلا ادهل هنوحا ا

 هي |
4 

 0 ذك كا اود و ِ اهليوأت ْنوكَر رعلا مهناف د كابؤرب 5

 ا ) اذهدءبايؤر تيا اذا ( ىتاي ) رسلاف فسودل بوقءي (لاق ) بوق»يو ليحا)

 كك العابي نوكيةليح كل اواتعن(اديككل اوديكف)كنوخال ( كتوخا

 ”٠ فانتتشأ 0 نيدحا_س ىل 1-0 ار 0 اهؤامعالاهنأ لاو ع ىدوهتلا لاقف هلندع#و 1

 اكوكرسعدحأ ناكهمانمف كفوري ىأر رسقلا لهأ لا ءانعم# ن دحات ل مهتنأ را

 : كيريخا اذ | لاقف كيذي هريخاو مالاسل اهيل ليريد لزيف ده نهار ىلا موحعلا ا

 | ع

 ١ يا دع تكل 0 5 كنوخا ىلع كابور صحصقتال 8 2 ءايلا فب تاذاصلا ىف وانه صفح 1

 ْ ا زوق ةئاسج قطاؤت ءاح ذك اوكلا نان وعز. نيكحللاو ةفسدادلا نا لد

 يس ا م

 0 0 ءالقعلا ىرغ كارذاور 0 ناو هت لك واولال 5 هتوخلا تكا

 ( فو ةروس م دود وهو اقفل ءالاقعلااب صتخلا وهاع اهفصو هنالا نب 2

1 

ٌ 

 + تجب

 ١ 0 اعد ل يي ]ا
 ع

 ا | 1 ف |

 ءاوبأامه وذ ةحعل ا ةدوع“ ىل 1 "م محم 0 2 50 م ل 2 كن 7 ا 3 5 ) رممتلاو سمشلا 2-- ل

 نقال ( صسقت

 كمعار
 والان الاول فد

 ةيناشلاو تاذلاب قلعتت
 تفنن اتثم مالك ةنئاكلا الاحلاب ١

 اباوح عقو لاؤسربد قت ىلع

 مكمل لاف أ
 , ع 3ك ع

 0 مهحار لاهو اهتار

 ينس وان آن دجاش

 ىتل نبا ناكو لاح وهو
 نيب ناكو موب ةنسة ركع

 هنو>اريصمو فسوايؤر

 انواع أ ةيس نوعي رادملا

 ثريح معفلاب ( جاي لاق )
 صصقنال ) صقح ناك

 الاةيؤرلا مع ىه(كايؤر) |
 اى | ناك اع ةصتخم ابنا
 قرفو ةظقيلا نود مانملا
 ىفاكثينأتلا ىف ركامهتي

 0 ىبرقلاو ةيرقلا

 باوح(كل اوديكفةكتوخا

 م«يلعابتصصقنا ىأىهلا

 هيلع بوقعي فرعكوداك
 هيفطصي هللازا مالسلا

 فرشب هيلع عليو ةودنلل

 دسح هيلعف ذاق 1 رادلا

 ُك ركع ملاعاو ةوخالا

 نوخهنالفودكف لاقاك

 ماللاب ىدعت لوف ىدم

 عمدبكلا لمف ىنعم ديغيا
 نمسا ل لعقلا ىنعمةداغا

 روكف

 اولاتعف وحن كلذ دوفيوعلا

 د لا عر كل

 ادك ) وهو ردصملاب

 َّق غنبأو دكان

11 
 )د ل عكا وز



٠. 

 ال كناذ بواس أب جأوةقبرط عدبأ ىلع ص هاة| هنأ صاصتقالا نسحأي دارملاو هتع نم نارقلا اذهكلاانحوأ اع

 شام نسحا كيلع صقن ن : < هانعث صوصقملا صصةلاب دي رأ 1 ناو نأ رملا ق هطاصتقالانر تالا _:5؟ىهصاصتقا

 يداي صتقامن 8 رهاظلاو هريغىف تسلا ىتلاِست اجعلاو م 5 او ريعلا ع دام ندخأو اك اعاو ثيداحالا٠ نم

 1[ صصقئذلانالةعاذاهرثأ سه "1/5 مس صقنهن همنا قاقتشا/رسشعىفاثلاءزد كا) وهنقىفى أس انلايعأ نالف

3-7 3 ١ 

 ناو 0 ردصملا ىلع بصن نسحأ نا ىلع صقن لوعفماده لمى نأ زوجو ةرودلا

  وهوطق كءس عرش كلاب رط# مل ةصقلامذهنع # نيلفاغلا نم هلبقنم تنك

 اد فسوب لاقذا 0 ةقرافلا ى ره امدالاو ةل الان .ةقرخا ىهنا ىو تدب هنوكل ل ادلع

1 
 50 ًانشدنم ل عبش 1

 ريع<لا(هليقنمتنك ناو)
 3 ) انيحوأ املا ع

 نمةففع ناهنع (نيلفاغلا

 ايوذقز اذ ماللاو ةلمقثلا
 فسوب ورك دا رامضاي بوصنمو أ لاقشالا ل ادءالوءفم لءج نا صصقلا نسحا نم لدب
 'عراضم هنا ىلعال هب بعلتل ا ىلع اهرسكو نيسلا مب ”ىرقو »فرصلاس رع ناكولو ىربع

 ا بوتدي « هيبال ظهتمع تدهش ةروهشملانال فسآنم لعافلاوأ لومفملل نب |
 مركلانبا ميركلانبا ميركلا مالسلاو ةالصلاهيلعهنعو مالسلا هيلع مهاربانب قدما

 نع ضوعفىباايهلصا #تبااي ف مهاربانب قحم“انب بوقءينب تاسوب ميركلا نبا
 اورع وباو ريثكنبا فقولاىف ءاه اهيلق كلذلو ةدايزلاىف امهبسانتل ثينأتلاءان ءاملا |

 اهنال نآرقلا لكىف صاعن.ااه<فو اهيسانب فرح ضوع اهنال اهرسكو تاوقبو

 هال عباايز ,يملو اتناايزاح اعاوةممفلا قبو فاالا فدعا ااي نك نال ل ك1

 ريغنم ءاتلاب ةثنؤملا ءامنالا ىرحماهلءارحا مذلاب 5 ضوعلا نيب عج ْ

 اك رح بف مسالا ةلزنم لزنم عم فرحاهنالاهلساك نكست ملاغاو ضيوعتلا رابتعا ٌْ
 هلوقاوكايؤر صصقتال هلوقا ةيؤرلانمال ايؤرلانم# تي او ف باطل | اك

 ىور 6# رمقلاو سمشلاو ايكوكرشعدحا 9 لبقنم ىايؤر ليوأتاذه |

 نعىنعي# نيلفاغلا نمل ولف كيلاانيح ولبقن م ه ىنعي ا هلبق ن9 ءوه,تنكدقو ىأ «تنكناو
 'ةعهنلا لصدتلا لوس ر ىلع نأ ر ةلالزن 1 5 0 دعس لاق بئاعل !نماهفاموة صقل هذه

 اشلاناوىنديةفانل نيدو

 يمال تبكك دما
 دا ه. نياهاذلا نم كلا

 نسحأ نم لاقش ا لد (لاق

 لّوشم تقولا نال صصتقلا

 ودقتلا وأ صخقلا الغ
 (فلولا] كذا

 اذا ىب سعال ىناربع مسا

 هولك فرصنال اس نع ناك

 ئوش ر ا بيس نع

 بوتعي (هال) فور لآ

 هم وىاش تنا (تبأب)

 ءاي نع تطوع ثدب : تلا ءان

 لكرال امهيسانتل ةفاضالا

 رخآىف:شازامهنمةدحاو

 ءاهتيلق اذهلو مسالا
 ءا قالب اعود زلاو

 لج رىفاكركذملابثينأتلا
 لعلدتلءاتااترسكوةعبر

 عف نمو ةفوذحما ءايلا

 د اندح أ لز' هللا لحو نعمل لزئاذانث دحوا هللا لوسر ,اباولا اتفان امز مهيلعمالتفإ ةة[سو

 .اياولاقف صصقلا نس> ا كيلع صقتنن م ىلاعت هللا لز :افانلع تاما ك1 0! لات

 الوتع شارك ذل م. ولقمشخت نأ ونمآ نيذللن أب ملل جو نعمتلا لزئانانترك ذواهللا لوسر
 | ااا هبال فاسو لوف كموقلدجتاي رك ذاىأ * هبال فسو.لاقذا ف لجو نع ١
 لاق لاق 2ع نبأ نع ( نيم>أ مهيلعو 6 هيلع هللا ىلص مهاربا نب ىقءمانا |

 نب فسوب ميركلانبا جركلانإا مركلانبأ مي ركلانا سو هيلع هللا ىلص هللا وسر

 لقو - 0 داو م اوك و 5 7 3 بوآتعإإ

 0 رمقلاو سس ناك 1 داتا هيومن فسوت ا

 أ

 نمفاالا قدح ةقؤءاثلا

 اهلبق جمفلا يحس اوان ا

 2 : ص ب ىقءابلا فذدح نم لعفاك

 ار 2 لايذلاونابرح مالسلاهيلعىنلا ناس اهؤاعس كويست هةر :مالايؤزلا نم( تيار ىنا)مالغإ
 هالدام (ل

 ع

 اخوءوبأوأ» اوياامه(رمقلاون نيك لاو) نيفتكلاوذو باثوو غرفلاو ورضلاو عصملاوو ةلفلاون ءادوعوى سباقو قراطلاو ١

 اة 00 0 نيلفاللا انا) نأ لاب كيلع ل ايدج لوزت لبن 6 0 00 ع 1 اد)

 ردقلاو 0 ( كا ا
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 م ىأ(ابي معانآ رق ه7 ال - ا ا) مهلا هلع

 | مسأ ل كأي قد رق نضضءلا ى معسل 4 ام 0 كا 1 ناكل قأ 7 ءانازناا 9:

 ا امادسع ىف رخو 0 ااا ىلعهيصنو ةيلغلاب لكلل اذغراصو ضعءبلاو لكل ا ىلع عَ سنج

 | ريعصلا نم ًأايب رعىهىتاالاحل ةئطوت

 ةفصلا هد دل هلازنالةلع 4 نواقعت م كلما 8 0 فذلخ كلذ لكقو لاح دعي لاحوأ د 1

 ْ مار هيف ع هيناعع اوط و هومهأل 7 مكتب ور اعومج 5 ازتاأ

 ايو هلذدقص اس رعو لوهغهىنءعر ركض دل لاحو

 صتقا هنال اكاد |نسحا صصقلا نسال ِ 0

 هلا 2 هلاعشال ص

 نسحاو 1 تيلابتالا عدب أ ىل ع

 ءماو 59 يي مكتغلب انو أ 3 امنع انأ رق 5 0 كاتكلا اذه هك هانا زنأ انا 8

 ةصق اهيف 8 ةروسلا هذه هللالزناؤ ةيئاربعلاب دوهيلا دنع تناكو فاسوب ةصقو 0

 ىذلا | باتكلا اذ اده أ 1 اا ريدقتلاو اهنا اعماوف رعبو برعلا اهمهفتل ةيرعلاب فس

 لع ا 9 مسا قالطا زوجي لوقلا اذه ىلعف امنع 2 لاحق فنسوب ةصق هيف |

 ءمظع 1 قل ا ريغب لاق ا

 كشملاو ليت لثمة سر كاد ريغنم هيفناةمركعو دهاعو سابعنبا

 كلل 9 امهنيب عا نكم أو نيلوقلاةععص ن ناببلا اذ. رهظف ةغلمهل تراصو هيلا تبسنا أ

 ازانهنالبرعااام 2 نومهش ىنعي 7 نواقعت

 ع

 ىذلاوه صاقلاو اضعب هضعب 01 عامتا صصقلا ىنمميف ىلءالا ه« صصقلا نسحأ ||

 راح 5 نين نك 5 0 ام كص هّمأا كل: رك و ص ىذلانال ١

 ةالصلاهيلع فسوب ةصقدتمدار ! نقف .ناع ىلا رسجأأ ةيضاملا نورفلاو ةقلاسلا مالا

 راسك ءانكلا 1 ءالعلاو كنلامملاو ءاولملا' ريس نم اهفامو انذلاو ”نيذلل لخ ,قاا
 دال نبا وفلا٠ نم كلذ ربعو ه هاقللا دع ع مهنع زوامعلا ع نسحو ءاذعالا ىذألعإ

 ةنملا لهأ اممدكفتب ميسصةروسو فسوب ةروس ن ادعم نيدلاخلاق ةفغيرمثلا ةروسلا |

 اع 32 ىلاعت هإوقو دع اه ملا حارتساالاز روز فسوب ةروس عمال ءاطعلاقو ةناق

 نآ رةلااده زهدي كذاب ني هشتا مدا
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 هدهىف ةرو

1 

 ا
|| 

 ا
 ١

| 

 ا
 ظ
 ا
 ا

 1 ل . 0 ءاحالاب الا روصتنال ز راج صصقلا تل 1 كلذدك هصاصتقانأ اولعتف

 ْ 200 اك لوم ىتءع لعفربعلاو تاي آلاو ركداو بيئات

 ا ١ 1 ع 5 1 0 7 1

 6 ةلاادهك لا لول انااا ه١ ان.حواا 3 2 هعماذا هربا صق نه هقافتشاو

 | بوقعي سحأ 1 وديا اك حلا رك 5 تلاقالليقوديفاماومهنل ا

 | لاش نأ نكك له ءالعلا فاتخاو ضعبلاو لكلا ىلع عققي سنج مسا هلال هضدي ا
 | دقق ةِس رءااربع اناسأ نارقلاىف ن 1 ,عزنم ةديئعؤلا لاقف ةسرعلا ل 1 رتلاىف ا

 | نعىورو امىع انآرق هانازناانا ةيآلاءذرب محاو لوقل هللا ىل

 | قريتساو ملاو

 صاصتقالانسحأ كيلع | نيلوةلاالكو برعلا ناسلبةديبعىبأن ماعأ ءالؤهنال راتخلا مخا'اوهاذهو كلذو<و |
 ١ ترادوبرعلاام تملكت ا ظافلالاهدهنا امهنيب عج ا دج وو ىلاعت هللاءاشنا با

 ' ا |ودلكت ال م لصالاىف ةمبىعريغتناكناو ةحعصف ةيب رع تراص موتنسل أ ىلع
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 بص ابوصتم نسحا ا ١ كيلع صقن نم 96 ىلاعتهاوق مكتغاب ل

 ١ ةص 5 ةباكشلا تع أ ةعبل اذازثالا صقن م ةغالاىؤ دكا ههحو ىلع ريذاب ىنأي

 / ساوقااو تكتلاو مكحلاو ريعأ| نماهتفامل صصقلا ا اها اعساعاو ةصاخ مداد | 1!

1 

1 
ْ 

 أدع
 نآرقلااذهىف(نآرقاااذه) هب ا 5-5 5 لا انهن عدت 7 (كيلانحو وأا- زن ا

 ىزذلا تاكلا انهو 2و

 مالسل هب اعف سو ةعقهف

 امنع انآ رق هنوك لاخق
 5 ل رقنآ رقلا صضعب كو

 هلكى ع عم دلل س1 > مسمن

 58 مكمل زدضعبو

 ءاناعحولو ةيناعم اومهشت

 علال ع
 الول اوااقل امححأ انأرق

 )ا صصقلا 0 كياع

 8 ٠

 نايبلا نسحأ كل نيب
 ةصقاابز ايىذلا صاقلاو

 جاحزلان ع اهتقيقح ىلع

 نوكي صصقلا ليقو

 صاصنقالا ىعع اردصم

 هصش ثيدكلا صقلوقت

 ىنمع العف ن وكيف اصصق

 ل و
 صققن ني ءانعم لوالا ىلع

 فينْطاَو ل

 اذه كيلا انيحوا اع )

 كيلا انتاحابىأ (نآرقلا
 ل ىلع ةرردلاةذه

 ع

 هلا هئفاضال ردصملا

 لال ود 00

 ارق ءانلزاالا ) ىبلا

 اتلزئاانا لوش 0 ِء

 لغد ىللعنآر قلاب ليربج
 م

 صقش نع 0

 نسحا ) كل ني (كيلع

 0 0ك

 نم ريدا نحل (صصقلا



 د فاسو ةروس ١-1 ىلاعت هللا ىلع لكوتلف سانلا ىوثكا 90 0 م لكلا ىفو ةيآلا 1

 ١ ندخاو ةثاما ىهو مالسلا

 1 * محرلا نوحرلا هللا مس 0

 تاع نذل تايآ كلت رأ)

 5 اغا كلت (نبمملا

 0 و 50 هذه:

 تلق هر 9 نيملا

 كلا تلزنأ قااتايآلا

 ةرودأ|تانآ 0

 راخ]ق اعيمأ نهاللا
/ 

 | اهربدب نانيرت قلاوأبرعلا

 دتعنمال هللادنعنم اهنأ

 رشبلا
 اهمناعم برعلا ىلعديتشت

 ىلا ةممخاولاوأ

 نيب أ دقوأ مماسلب اهاوزتا

 قنمدوهللا نع كلان اماعف

 ماسلا هم هيلع فسوب ١ ةصق

 دوهللا ءالعنا ىور دف 1

 ادحاولس نيكرسثمللاولاق

 072225592522522 يسلب ل 0 ا تي ب رب ا ا تا ا ا

 ةصقنعو رصم ل مآشلا

 راب لاش و ىداعمل ا

 لفغي مل [” نوامعتام

 رك د ىتلاةروسلا نمو

 ةكماهلك ىهو تس ونار

 رقع ةدحاو ةقام امانا
2 2 

 اا لا ايطو

 اهفورحونوعبسو تسو

 ةبوقعد

 تقو ةئامو ىنالا ةعش

 © ن
 وب عمسلا رف 5 و

 كك ص لا ىدصرلارتلا عسب لف

 ىثس ابعنسان 52 هدائسابو

 5 نومهم 5 00 دال امهلوق

 انت هلوق ىلا نيملا تاكلا كالا |

 .ان]| 0 ل املارولا ا

 6! نابزم ادهف هدشرو هادهو هتكري هللادني نيم ةداتق ط0 أ

 ادي ماركا نم لالخلاو لطايلا نم قحلا نيبم جاحزلا لاقو رهظ |

 ىلا 50. د
 ا ا

 07 0 ىاش 1-4 ١010 حا 5 قمل ١ رع ىل اعل زا

 000 0 سو هيلعمللا ىل 1 نع # لفلارخت قو افعرأتلاب لد 21غ
 1 اصو دوهو دكا نمهوحوتل .ق ةدص” نمددعإ 0 رشعر حالا نه ىطعادوه

 الانمت هللا ءاغنا ءادعسلا نم ةمايقلا مون ناكو ىسومو مهارناو طواو بدعشو

 م26 رشع ىدحاو ةئاماهي أو ةيكم مالسلاهيلع فسوي ةروس لج

 1 مد اهلوا نم 00 ثلثالا لبق جم

 7 ميلا ن 2 مسد 1-1

 باتكلاب دارلاىهو 17 9 ا ا نيل ب اتكلا تايآ كلترلا

 0 1 ا ةحمضاولاوأ زاجعالاىفاهما رهاظلاةروسلا تايآ تاب آلاكلت
 0 هالا-ءاربكل !ولاق ره. عنا 0 ا ا وهيا 0 اه ريد

 ا هاذ 0 هاج 0 51 و هناسحاب نسما ى 0 3

 هباتك را رساو ةذأ نع رعأ هللاودوه 5 هروس

 0 ا الا هيلع ةفتسو ةروس ر يسفل لج

 كال[ ةعسو ةملك ةئامتسو فل اهل ةرشع ىدحاو ة 1 أمىهو مهعاجاب ةيكف ى هر |

 نالوق اهلوزن بيسو ىلاعت هللادجر ىزوخلا نا لاق افرح نوتسو ةتسو هاو

 هللا لوسر ىلع نآر ملا لزنأ امل لاق هنع هللا ىخر صاقو نامل نع ىور امهدحأ |
 ا ا ان: دحول هللا لوسراي اولاعو انامز مهاَع هذلث سو هيلع هللاىل اص |[

 ءالترلأ ىلاعت هللال زن 5 انيلع تصصقول هللالوسراب اولاقتف ا نس لزن هللا

 قاذلا لودقلا صعقلا نسحأ كلدلع ضقن نم ىل
 ولاف ملسو هيلع هللا رض ىللا دودهلا تلاث لال نبانع كاحمتلا هاور
 باتكلا تايآ كلترلأ لجو نع هللالز ,اف فسوب نأشو هدلوو بوتعي لآ ا

 ةع ركلا تايآلا نييملا

 شر مد
 5 اوةالصلا هلع سن وب 5 ةروس لوأ ىف هريسفل مدع 7 1

2 

١ 

٠ 
/ 
0 

 ا

 رحت أهل
- 
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 دهىف كلا تازنأ ىتلا تا اكل فا فروتسلا هذه ا
 ب

 0 ف كلت اد

 مارح و هلالحنيبلا 0 :ارقااوهو 6# نيملا باتكلا ت

 أ ىتمع نايأ نم

 نيمدقتملا لاو حرشو نيلوالا - لا هبق نيب هنأ لقو

 ىتالكوه !سوديلعدللا لصد مكلعأ رشام 2

 رمالاو مارلاو لالا نيبملانآرقلا ت ابآ ةروسلا هذهنا(نينملا باتكلا يآ



 (نينمؤم ىركذ و ةظعومو )قدح وهام ةصتقملاءامنالا هذهىفوأ ةروسلاءذهىف ىأ (قلا هذه
 مهريغو ةكم لهأنم ( نونمؤيال نيذلل لقو ) باقل تبثأ ةلدالا رثاكتنال هنبش ةدايز هداؤف تدشن

 ىلع (نولماع انا) اهيلع 4 دوهةروس )ل مثأ ىلا ه5 مال+ زؤح تيجو ركلاح ىلع( عنكم ىلع اولعأل
 ان (اورظتناو) انتناكم
 (نورظتنم انا) اناودلا

 صققا امونركب لزني نأ

 ةروسلا © هذهىف كءاحو 8 لسرلا ءابنانم كداؤف هتثنام كدلعصقن ضاشل
 راس لاةراشا# نينمؤملل ىركذو ةظعومو» ق> وهام قا كدلعةصتقملاءابنالا

 1 ٍ 0 مكلاثما ىلع لزئاموحن مكب لزنينا# نورظتتمانا 9“ رئاودلاانن# اورظتناو# انلاحأ عل هللا ا !ذانلا مقنلانم ىلاعت ىلع# نولماعانا وله مكلاح ىلع 6# مكتناكم ىلءاولمانونم قال نيذلل لقول ةماعلا هدأ

 7 1 اي 7 | سعال اعجريهيلاو #3 امهيفاممة.فاخ هيلع ىف دال ةصاخ## ضرالاوتاو ملا تع .عدللو#

 1 00 1 58 أ١ دع عاف #9 لوعفملل ءانيلا ىلع عج ري صفح و مفأن ًارقو.هلاكل | سعاو مه سما ةلاحح ال مجس ريو هي هل

 1 لا عقتبامنا هلا !ىلعديبنا لكوتلا ىلع ةدابعلاب سمالا ميدقتىفو كيفاك هناذ «هيلع لكو
 ديالق (هلك سمالا ا | 3 و تل 1 ىراح و ن و لف و ف دب 5 اني +« هقيع لام الك زاهف م ا 9 اممكاع اغب كي 2 ) هيلاو) مكلاعأ هيلع قم |

 مه عأ هيلا عجرب أ ١ ريصتل كءلق هبىوةنام ىنعيكداؤفهب تدثنام م4 وق عم مهل ىرجامو لسرلا رابخأن م ىنع
 تلق كيحاو 1 اناسودلع هاا 0 كلذو كالبق نمهاول> نيذلا لسرلاب نا كموق ىذا ىلع
 | ىذالا لمى ديلعلهس اذكه مهعابتا عم ءاببنالا عيج لاح نا لعو صصقلا هذه عمم
 | اذهف اوفاتخا 6 قالا هذه ىلع دجاي 4 كءاحو و هلع ربصلا هنكمإاو هموقنا ٠
 كيرامو) كلفاكو كيفاك | ري مل هنال دعب هيفو قحلا ايندلا هذ_هىف كءاحو هانعم ليقف دوءي اذام ىلا ريعكلا
 ءاتلابو (نولمعياع لفانب || دهد ةد وسلا هذهىف ليقو ةيآآلا هذهىف لقو اهيلا ريعتلادومي ىتح ركذ ايندلل
 ىأندفحلو ىاشو ىندم ا هذه صخ ٍِ نا رقلارو_سىف قآل أ ءءاحدق تاق ناذ*نيرثكالا لوق وهو برق

 دع تنأأ اهريغىف قد اءءاحدق نوكيال ن أرك ذلابةروسل هذه صيص# نم مزليال تلق«ركذلابة رو |
 ءر  لع كلا | ىرك ذوةظعومو هاهلافبرسشت رك كااباهسخ اعاوىدصو قد فلك كاوا ل وسلا ا
 اك ابا ا ةيضاملا مثالالاوح ًااوزك دن اذا نونمؤملا ام ظءتةظعومةرولاهذه وئأ (نينمؤال ا

 | ىنعي * نواماع انا + متتشام اولعادلوةكوهف لمعلا كلذ ةبقاعنولعتسف نولماعمثنأ 2215 قابزع (نلل] اولعا ىنعي ديدمتو ديعو هبف © مكتاكم ىلعاواما نونمؤيالنيذلل لقو مب دزاكا 0

 دلو دكت ب و | يجر ف دقات ىلاعتو.هئاصس هلك نأ قي امه دال نع تاعام اسال اا مولابوساب( نومي | ياوبحا ف 1 8 رك تا تاعاو ايدل اطال مكب لا 0 دا لو) موال | في نورس 0 عسسل ا 9
 ا 00005 مس ما

 ا كن. نع دال مهلك قلخلا ضار مجرب هلا ىلا ني ف كسا مت
 1 ةاه( نر رامز ككاح قلخلا عج و سو هيلع هللاىلص ىنلل باطخلا اذه ريسفتلا لهأ لات ه نولمعتاع (اورظتناو ) كك الهىف أ لفاغي كيرامو ف كيفكي هناف كرومأ عيج ىف هب قثو ىنعي « هيلع لكوتو 9 هر : ع 01١ يدا يب | ماي لتتلالو هذيعا ا اال اناس نا «« هدبعا ف
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 ةلكتمتو) فالتخالا لهأ

 0 1 .( ساناو

 الكو نيعجأ ) سنرالااو
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 راب أ نم( لسرلاءابنا نم)
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 رظفجلا لفغأ نح كااذا#
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 ىلاعتو هناس هتلاركذ امل # كداؤف هد تيثئام لسرلا ءابنأ نم كيلع صقن الكو# '
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 1 ا ىلعاوةشاف هاضف نمد هللا مهادهاسأت الا 3 كرر محر ندالا 5 اقلطم ناقفت نيفادحت

 || ةراشالاف سانالريمضلا ناكذا 4 مهقلخ كلذاو 9 هيفةدمملاو قملانيد لودا وهام
 ١ ةلك تعو # جرلاىلاذ نمل ناكزاو ةجرلا كاوعل اوأ ةقاعلل ماللاو فالتخالا ىلا
 1 نمىأ © ساناو ةنجلا نم منهج نآالد ال اذ ةكئالملل هلوقوأ هدنعو * كير

 || كيلعصقت أب امن لكو *# الكو © امهدح ا نمال نيءج | ايهنم : ١ نيعجا ظاممتاصع

 همنتلاهندباؤودنم لددوأ 007 كداؤت هبثيشا ام © هيكربخ : لسرلا ءاينا نم

 ةلاسرلاءادا ىلع هسفن تاماو هيلقةنيب كل هنيش ةدايزوهو صاصتقالا م دوصقملا ىلع

 عاونا نم عون لكىنع ردصملا ىلع بوصنم الكو لوع عون لكى نع ردصملا ىلع بوصنم الكو لوءفموأ رافكلا ىذا لامتحاو
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 نيعبسو نيتنا ىل إع اوقرتفا
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 1 ةدحاوو رانلاىؤ نوعيسو ناتنبا ليءيسو ثالث ىلع ف ةرثؤدس ةمآلا منه ناو ة ةقرف

 مهلعدذا نيدلاو ةلملا ٠ ند ةحراخر ع ا هده 5 ع ةاالد كنق 0 قرت رفمس و

 اوفلتخاو اوةرفشن نذلا ءاوهالاو عديا الها قرفلا هديل دارملاهريغ لاقو ا

 ءاوهالاو عدبلا لهأ نم مهريغو ةضفا رلاو ةلدعملا وذير ردقلاو َس جراوخلاك هدعباور ريظو

 و هيلع 3 ىللص لوسرلا اوعبنا نيذلاةعاماو ةئسلا ةقرف ىه ةدحاولاب دا رأاو

 مجرنم كلف أ كير جر نم 0 ىلاعتو هناعس هوقو 6# هلاعفأو هلاوقأىف

 "|| طارصلاو ميوقلا نيدلا ىلاءادهو ق 4 كير

 ا ما الل اللو ءاطعو نسحلا لاق 3 مدلج كالذاو هد نوفلتخال مهف ميلا

 ل6 قرف نوكل مهقلخ لاقف هي الا هذهنع 5 نب كلام تلا كيغأ ل

 ىف مهقلخ دج رللو كاهضلاو ةدالقو دهاعو شا نبا لاقو ريعسلا قار هو

 داو 0 الع قلخ و ةجرلل ةجرل لا لهأ قاح ءارغلالاقو مهجر نذلا

 نذل ةادنلالعأ قاخو اوفلتح ذائل ةجارلإ ةجرلا لأ لحو زع هللا قلخ لو

 هكر ساس ذاعإ اهل يلخو راثلإ قلخأو الهأ اهل
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 ظ سو ةيلع هللا. ىلص هاوق ىباطلا لاقءدوادو نأ ع 0 ةعاجلا ىعو ةنحلاق
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 ا
 ا

 ا ىلا قفوتلاو ةيادهلاب هملع ن

 قاخو ةنجلا قلخو اوفاتح

 نيقفتم مهلعجو قا لهأ قلخو نيفلتخم مهاعجو ل
 مهو ةجرلاب مهضعب ىلع مكحو ر رانلا ىلإ مهريصمو فالدتخالاب مهضعب ىلع ركحت

 هلوق اوهاو هيلا قابس لوقلا اذه ةص ىلع لدو ةنخ | ىلا مهري ريصمو قافثالا لهأ

 اذهو © نيدجا سانلاو ةنلا نم * ماهج نآلمأ الكير د اك تو » انتو كرات

 ْ له أ لاعال مهةفوو مادهف ةجرللو ةنعلا اماوقأ

 : ىلاعتو هنا سءإوق # ةيادهلا نم مهعنمو م ياذخت رانلاو ةلالضااماوقأ قاحو دينك

 ل دجاب كيلع صش : الكو هإوش و هللا لص هيد تبطاخ

 © ىنعي )

 مهب
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 عبمتاو داسفل انعاوم مهم انجن أن مال.لقالا ىأر وشم ىلع فطع وهوركتم ان ع ل نو (اوملظ نذل 5

 باطو ةورئلاوةسايرلاس>نمهفر لا معلا هيفا و5 نعام اوءبتاىأ(هيفاوقرتاام) 2 ىلع فطعء وهف ماو هش اما

 ءأ نو هودبتو تا 2 0 دوه روس ىلا تورت --1 امام 1 سحالا|و_ضف درو "هلال 0

 (نيمر ,جاوناكو),مهروهظ
 5 معا 1 وهلا نادال ع 6 دل وفن ا دال نيذلا عيتاو 9

 ظ ناك ام نيسنادا راد اك 4 نيمرحم اوناكو © كلذ ءارو اعاوضنعاو يابس ١ ماب ميلع محو سضارعع أ

 نع ىهنلا كرو ىوهلل مهعابتاومهيفاظلاوشف وهو ةفلاسلا مالا لاصتتسال

 نءاوهنم مذ ىنعملاذا مالكلا هيلعلد رعشم ىلع فوطءمعبتاو وتو رفكلا عم تك م

 عمتاو أى ها عبتا ىلع فططع نيمرحم اوناكو اولظ نيذلا عيتاو داسفا || ا
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 ناكامو ) نوهرحم موق
 ماللا (ىزقلاكلهيل كير
 لاح (يظب) يتلا دك
 نأ مصيال 6 لعا ها نم

 اهلاملاظ ىرقلا هللا كلب

 (نودلصم) موق(اهلهأو)
 لبقو رظلا نع هتاذلايذلت |

 كلبمال ئأ كرمغلا .!ظلا

 اهلهأ كرش ببسب ىرقلا
 تالماعملا ىف نو كصم رهو

 ىلا نومضيال مس اهث
 واو) رخآ اداسف مهكرش

 ةمأ سانلا لل كيرماش
 لعنزةفتم ىأ ( ةدحاو [ كبر ناك امو ىنءي كبر ناكاموؤلل نيرفاك ىندي 6 نيمرع اوناكوإ# اهيعنو

 نع تاءاطلاو نامعالا | ف“ «نودصم اهله اول د دما هكلهيال ينعي ب ىرقلا كلهيل © دمتي
 كلذأشي مل نكلوراتخالا || ناكامو ةيآلا ىنمم ىف لبقو تائيسلا مب وكرو مهرفكب مهكلم نكلو مهلاعأف
 ةكيقو ىخ ةلزامملا كلاقو 0 د مهضعإ ل ىندي نيكص ا مهك رش درت ىرقلا كلهيل كبر

 '' 11 نار كدورست || ةرخآلا باذعامأ ايندلاف لاصئتسالا باذع كالهلانم دارملاو دادسلاو حالصلاب

 نولازب الو ) زوحي الف |

 ناعالاورفكلا ف(نيفلتخ |
 اونوكينا ءاش نكلو ىأ
 رايتخا مهنمع امل نيفلتخم |

 ع 0-5 ا نأ درك كالو اولا نوكتف اوفرتاام ءازج اوعبتاو ىأ || 0

 ١ «# نومحلصم اهلهاو قي كرششب هي ٍلظب ىرقلا كلهيل كير ناكامو #8 اجئنالا مدقت 1

 ْ ةقوتخ قى ةتحابسمو كك نلخو اماتو اداسف ممكرش كا نويل ميل

 ْ رفكلاعم قب كلملا ليقو دابءلا قوقح قوقملا جازت دنع ءاهقفلا مدق كلذ نمو

 ليا دوهو مهلك نلح# 6 ةدحاو ةما 000 ل كبر ءاشولو مظلاعم ىق سالو 1 ١

 | هداراامزاو دحا لكم ناعالا درب مل ىلاعت هناو ةدارالاريغ سالانا ىلع رهاظ ١
 2 داكتال لطابلا ىلع يس قا 1 © نيفلتغ ن وان الو 8 هعوقو بن ١

 / ةر> لا نعل راثاو مناد داود هاما ها قضت

 ةلهاسملاو ةخاسملا ىلع اهانم هللاقوةح نا ءاهقفلا ضعب لاق اًذهلو مهل مزال وهف ||

 كير ءاشواو © لجو زع هلوق # ديدكتلاو قييضتلا لع اغانيه دايعلا قوقحو

 الوؤ# ةدحاو ةميرشو دحاو نيد ىلع مهلك ىنعي 6 ةدحلاو' ةمأ سانلا لك
 ةردراس قارصنو قدور نينام ”ىش ”نايدأ ىلع ىعي ه4 نيفلتع نول

 طبضنيالاريثك اذالتخا اضيأأ مهئيدىف اوفلتخادق نايذالا هذهنم نيد لعل كف سو
 ١ ىلع دوهلا قرتفت لاق سو هيلعهللا لصهللا ل وسر نأ هنع هللاىذر ةربره كَ ءع

 (اولظ نبذلا عبتاو) |
 اوك نسا سس ذلالهتش 1 1

 1 ع 1 نيود سل ما 1 ره 8 42 محل عدس 0 ع

 هقاوستاع(هتاونزام) | 7 ىلع ىتمأ قرتفتسو كاذ ثم ىراصنلاونيديسو نيا وأ ة قرف نب د
 00 ٠ داق 1 لوسرانيف ماقلاق ه ةعالاف در ةيواعمن ٠ ع هوب ىذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ 5 ةقرف

 نتمايف (ن ودصماهلهأو 0( مهم :م(عظب ى رةلا)له 1(كلبا كب رناكامو و) ن يكرم (نيم رخآ

 سس كا ( اهب ا ةعاطلا ىلع نووقم نوي هنم اظب ىرقلا# ثالبما كب رناك امو لاقو

 لطانلاو نيدلا ف(درفلتع 7 نولازءالن 0 او( نولازءالو ) مالسالاةلمةدحاو 1 مىلع مهعمجلا( داون نئانلا
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 ْ ةرمعلا عناب ىراصنالا ةينغنورعىف تاز نيظ.:ءاةظع(نيرك ادالىرك ذ) نآرقلاو ءدعباف ةتسافىلاةراشا( كلذ)

 . 0ك هلا 1 ايدك" ”تيخلعملا سل اديلع اقف تازتف ابك اباكاح هءا2 مدنف اهليقف تاخ دفدو> ارك تيبل ىف ةأسمال

 الآل هنم ”ىش ميالفدتع تبل امع ءاهتالاودب ترعأام لاثتما ىلع(ربصاو ) ةماع سانال لبةصاخدلأ ليقف كلأ

 كلذ , ديعو ريصأف هلوقىلا م ةتساؤ هلو3 نه ىهاولاوسعاوالا مدد نإ ع لوشم وهاع ' ءاج(نيتن ار أ عيضيال هللاناف)

 دل عوضوموهو ن ناكالهف 4 7 58 0 ( ركلبقع ند 2 :اثلاءزذلا )نورقلانم ناكالواذ) تانسحلا
 0 ب ب 0 4

 اواوا أ)لعفلاب صونشتلا 8 مةسافهل وق ىل | : راشأ كلذ تا زيفاه اهنا لا اربع ل 7 اققاس وهيلع

 ريو لغو 3 (ةش

 ٠ اك نطل 0 ار اال ملل ة لع نيرك ادلل ركذ #9 ن :ا رقلا لالش منع أمو
 0 1 2 اد اضف 2
 0[ لدودوصقملاىل !عناه لان وكل مضل ءلودع# نب 500 رجا عيض بال هللا ن نا و ىصاعملا ا ل 1| ىع 8

 ناك ذاهف هو ناكال ولفؤ# صدأ ”- ودا دتنإل هنايءاعاو 9 5 راس ءااوةذ اض 3 نا ىلع |

 | لحرلان الدق ى اعاوىلض ةواو ا! | لهل و ىألرلا نمي هش اولوار 4 ,ةنمنورقلا نه# ؤ

1 

1 

 ٠
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 ْ اردص»ن ,وكينازوحنو مهرايخن م ىا موَعَ اذقب نمنئاف لاقي هنمودح رى ام لضفا قدسي ا

 قيدسإ لدحرلان آل ةيق

 ل
 هلاضو ارهدوح هحر جام

 ةدوخلاف الم راصق
053 

 ندد ندلو لاو لضفلاو

 مهرامخن ةنمى 0 ايش

 ايامخاياوزلا ىف مهلوقدنمو

 نوم ) اباش لاحرلا قو

 ةراا ىهوديَش ”ىرقهناهد“ كا باذعاا نماهل ة كن امص م مهن | ىل اع ءاش اووذىأةيقتلاك

 أ 6 مي انتا نمالبلقالا ضرالاىف داسفلا نعنوهنب ا ,اذاديقس هاقب ردصم نم

 ا احس لعح اذا الاهلا_صتا حدمالو قكرذك اوناك مهنا مهانيجا 4و دا مق نكل
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 ضيضخا مالا قتلانم

 | سابعنءاو دوعسم نا لوع ةوهو ن ا تاولصلا اهنا مخ لوالا لوقلاو رك 1 | د < (صرالا قداسعلاو»

 ' نيرسفملاروهجوكاع<كلاو ىظرقلا بمكوهنعنيتءاورلا ىدح ا ىقدهاعو ديالو نا هتمأ 95 مااسلا هيلعدع

 أ ىل 1| اا وه ليتو ةيوتلاو فاكس ا م م 0 ةر انشا هي كلذ 3 | سد ىلا مالاثا

 ا باطخلا 3 ربصاو ف 2 نيءيطملا نينمؤملل هع َّى جعل هن 1 برك اذلإا 2 0 0 لا |[ ةرولا.دهىف مهك الها هللا

 | لقو مهنه هاقلئامو ك كموق 2 لع داب 010 ؛سو ةهياع هللا ىلص ىنلل ىلقعلا 10 م ةعاج

 تام اي
 | نبا لاق مهلاعأ ىئعي © نينسحلا ر ,أ عيضوال هللاناف ف ١ اصلا ىلع ريصاو هائعم

 ا

 نع مهريع نومي نيدلاو 5

 ١" الاقالا)ىداعملاو رقكلا

 ءانثتسا ( مهتم انيجتا نمم
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 الماق نكلو 3 عطقنم

 أوم نورَتاانم انا نم 52

 الاهف ىوعلا 00 نو ردلا ند ناك اال واف © 3 00 هيا ميم هلوق دلع نيلصملا قع سابع

 ىنعي كَ ةيقل اواوأ َِ دع هاا ىعل “ب كلبق مال م ماكس لل ١! نورقلان م ن ناك
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 )دق واوأ هانمم يو ناك 5 ةيشهوذ نالقف لاعب ريخو ه ةعاطو زيت اولاوأ

 " ةاسؤلا ٠٠ 3 نومي 4 ه6 دوغ *ةاصخ ىلع ناك اذا ريكا نه ةيش ىل 12 نالف لاعب ربخ نم

 ١ موتلاو عيرقتلل ةي الاو ضرالاىف هاسفلا نع ىهنلاب نوهوق ىنعي «ضالالا .٠

 ٍ د معاتكلها كلذلف ضرالاىف داسفلا نع ىهني ريخ هيفنم مهف نكي مل ىنعإ
 اآطنو رانمهرتا 0 داس هلأ ع نع

 انحنأ 32 قا نمفا ىلإ

 05 نمآن م ىعي 0 مهنمانم 6 نءوؤف د الملق نكل ها م عاقنم ا اذه هي اليلق | ةامقلا نال 0 اإل ناسلل

 ضرالاف 00 نوص 000 الا عابسا مهو ةيضاملا مالا ا
 لكَ د نيهانال

 34 عماو 0 اولظ نيذلااندخاو ءوعلانعنومي نذلاانيحنأهلوق

 00 لا وي أ ها لاقت ,راع لبر نأكىف تلزن نيالا بونذل تارافك لا ونيئاتادب و( نرك ١ اذلىرك كلذ

 1 وقتلاب نينسحملا نينمؤملا باو " ( نينسحنارجأ ) ل طربال ( عيضيال هللاناذ ) مهاذأىلعو ترعأام ىلعدم اي( ربصاو )
 1 ةلا نع نوبي ) نينهؤملانم ( ةيقباولوأ م ركلبق نم ) ةيضاملا نورقلا نم كلل ب ررلان مناك الواف) لعفلاو

 نينمؤملا نم( مهمانيجنا نماليلقالا ) ىضاعملا رئابو نان والا ةدابعو كفل و رفكلا ندع ) ضرالاق
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 ١  0دوه (2 يجد ل

 ةيشع !اًةالصو راهنلا لوانم ةالصلا ب رقااهنال عصلا ةالص ةاذدلا ةالصو ةفاز

 ىنلاىنا ةا> رنا لوزتلا تنسق وءرباكلا تدقحاام اعيد اف

 راهنلا فرط دهاجم لاقو ىثعااو ةادغلا ةالص ىنعي راهنلا ىفرط 5 واصلا مقأ و ل /

 الز رطب رخلاو رضعلا ةالضوب قرط رهظلاو عبصلا الص لئاقم أ

 ىفرط سابع نبا لاقو ءاشملاو

 سا ولطوه رامااىفرط د نال كلذو رصعلاو ري م راهناقرطىف ىلا ١

 ىو ليالا نم فازؤف ءادلكمإا ماو قع هو ليلا نم افازو ولع رصعلا ةالصص لع ا

 (م) امنرفكيو تائيطخلا نيهذ سجلنا تاولصلاناىندي 4 ت ائيسلا نبهذي تانسحلا |
 ىلاةءعللاو سجلات تاواينيلا لابو«. دنا لس ةتا لوس نار هتعدتلا قذرة رهىبأنع | |

 ناضم رو ىرخأةيلورفهازومرئاكلا 0 ملام ةياورىفداز»نهندب طا كار .افكةمجلا |

| 

 13 هبق لسغي م 5 بايب 0 3 ميأرأ لوش كو هيلع ها هللالوسر | 1

 س4 تاولضلال ثم كلدكل ١و الاولاق “ ىثهنرد ن م عع له تارَص نم 5 ||

 لاق تاسع سو مو لك هبف لسع معلا باب ع رغ راح رم لثكسملا أ ْ

 صلا لاعالا اهرفكت بونذلانم رئاغصلا ءالعلا لاقنردلا نم قسامو نسحلا |

 لوالا طرشلا « طئارش ثالث اهلو حوصنلا ةبوتلاالا اهرفكي الف بونذلا نا |
 هيلا دوعال نأ ماثلا مزعلا ثااثلا» هلعف ىلع مدنلاىناثلامةيلكلاب بنذلا نع عالقالا |[

 ىلاعت هللاءاشنأ ةلوبقم تناكو ةيوثلا ةمقا طئارسشلا ده تضخ اذاف لبقسملا ف |

 ل 55 : 51 ِ

 ْ 00 ا هفلز 1 نيف را ماهم روهنم تالق لد افاد ها 1|

 جحا

0 

 ا ءاشعلاو برغملا فل زلا ةالصو ىذع لاوزلادءبام ْ نالرصعلاو رهظاالقو 0 معلا |

 كا ا ةبرقوىبرقك ةفاز ىنمع ىنازوةرسب فرسب و رسب نوكسو ةعضو نيتعتبافلز * ىرقو» | 1

 يرق اذا ةقلزأنم راهتلا | ةالصلا ىلا ةالصلانا ثيدحخلاىفو اهنرفكي © تائيسلا نيهذب تانسحلانا 4 ١ أ ما تن نأ 2 لهم

 ةالصوردفلاةودغلاةالصو
 | هنا هلوقف ريسفتلاامأ#ذاعم نم مسن مل ليل ىبأ نب نجرلا دبع نال لصتع سيلا |

 أ لاقو ءاشملاو بزذملا ذاع ىذا لالا نم انا ذو نضفلاو يلا عيصلا ةالص ىنعي |

 ١ ىتعي ليللا نم ا
 | برغأا لبيالانم افازو رصعلاو عصلا راهنلا فرطنسملا لاقو ءاشملا ةالص |

 ١ برغملاو 2 ةذللف ى قلو قاذنلا رانا '

 ! ار راجل غصت ددتأو || ةالصلا نأ ربشالاو راهتلا رطريسفتىف بهاذملا ترثكىزارلانيدلا رف مامالا لاق |[

 ربان ايلا طق: نع 0 ,أ زو<القاثلافرطااو رجلا ةالص وه لوالا فرطلاذ امومغ وه ىناثلاو |

 | ىناثلا فرطلا لج بجوف ليللانم افلزو ىلاعتهلوق تحت ةلخاد اهنال برغملا ةالصا ا

 ا تا - وفم ماع هللا ىلص هللا لوسر ,لاق ل !اق :ءهللا ىضر , راسن ء(ح الياططا ٍ

 هللاو هللاالا هلاالو هللدلاو هللاناحم- لوق اهنا تانسحلا ريسفتىف دهاخ لاقو 1

 ( ثا اءال اح واق )

 تاءاسو (ليللانمافلزو) |

 ىهو ةفلز عج ليللا نم
2-0 

 ىثع لاوزلا دعبام نال

 برغملا كفلازلا ةذلادص و

 قرط باصتلاو ءاشعلاو

 اكن فرظأا لع رابلا |

 كلوقكت قولا ىلا نافاضم

 راهنلا هج هد ع تقأ

 تانسلانا) هملا فاضملا
 تاولصاانا(تاايسلانيهد أ

 ا 0 سجنا |١ .نا 98 ءامعلاو' برغملاةالط ا دارملاو ةلزنملا ةفازلا,لصأو ةفلث اهتدحاو هناا

 بونذلان ماهي امر رفكت نس
 مالسل اهيلعلاة تاعاطلاو | وأ ا

 م 20-2 تادزأ ةريرَع 0 رايكلا تينتحا اذا ع نير تا ناضمد لإ اهحك هديا ةكسلا عما ١
 هتادجلاو هللأ ناوعس وأ أ © ىف 5-5 4 7

 ربك | هللا و هتلاالا هللالؤ |
 1 هللاوكك

 لود (ليللانمافازو )
 ءاشعلاو برغملاةالصليللا

 تاولضصلا ( تانسحلانا) | ا

 7 ا رئابكلاامأو ةربلالاعأ نم كلذ و راف::سالاو ركذلاو ةقدصلاو ةذاصلا لالا |

 رباكلا نود تان ذل 008 أ

 ) تا | نيهذي)ن لدخإ

 هلادجلاو هللا ناس لاقيو
 ريك أهللاو هتلاالاهلاالو



: 1 1١ 
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 0 مدل رع ااا را سل معلب دان

 ااطخو ا هتلاو فلا نع ل ىف روصتام خا خاباذي ٍَ 07 نا رد

 ه ىلاةماقع دالا ىلع تيئتلل اهب نينمؤملان م كعم * نهو ؛سوديلع ىل !اءئ هللا ىلص لوسرلا

 ٍظ ل لب هريغوأهسفن لع مظدناف طيرغتو طارفا ىفر - | ىلا ليملاباهنع لاوزلاٍناف لدعاا
 نم لوعفملل ءانباا ىلءاونكربو ممع ةذاىل 0 2300 اونكرب ”ىرقوءهسفنىف | ا

 لاعتلوا ولاو م ربع باذعاا نوعنع راصنانم#ءايلوا نم هللا نود نم مكامو قف هنكرا لد 0 ع
 ةناللقفءامةيرش

 مو ركلع ق ا مكيذعينا 00 قمر |! هللا: يضبأل مثىأ 6 نورصننال مث لب 0 الا

 امو)ت وع هعدلاق توعهل
 اةلزاءالزلم نوكين 3 زوحجنو مهل هيحواو هيلع بادعااب ,هدعوا دقو هايا ه هرمضتد داعيتسال أ مح 5 0

 (ءايلو أن مهتلا نودنممكل
 رانلا ركستف هإ وو نه اخ

 ىلع مثأ و رانلاركقف ىأ

 مكلامو ءانعمو ةلاط هده

 ا لاوأن ل هللا نود ن *.م

 نم معتم لع نوردش

 ا تيس رابلافر اي لجو نعهلوق # ظلام هتلابذوعن مهسفناىف | ركمنم ىلع ردشالو هناذع
 اخ - .٠

 نا كلذ جنا مهرصن ىلع ردشال هريعن راو م4 دعم هلل نانييامل هناف داعتسالا ى ءأ ءاقلا |

 ّ نال ف رظل اى اع هباصتساو 5 ةيشعوةودغ 3 راهنلا ىف ط ةواصلا م ةاو 3ِه الصا نورصنال

 م : ومنع اراصن ب ما ىقعلا هي ءايلوأ نم 100 مكامو اهرع رانلا مكبيصتف ا

 و ا |لاح فيكف محأوأ م عااعأب 0 ةيظلا ىلا وكر ناديعوهيفف ةمايقلا ىفادع

 ءارعتيبلا ىف نأ تاقفارع عاتب ةأ سما ىنتن أ لاق رسسيلا فأن ءىذمرتلا اورام آلاءذه

 رتسا لاقفهل كلذ تركذف ركبابأ تيناذاتلبقف املا تب وهاذ تدبلا ىجمتاخ دفدنهبرطأ |
 كفن لع رثعأ لاقك هل كلذ ترك دفا رع تدتافريصأ فادح ربختالو تتو كين ١

 كلذ 0 !سو هيلع هللا لص هّللالو_سر تدباذ 0 أ زفادحأ ريؤنالو بتوا

 كلتالا م 4 مل هنا نك الع لثع هلهأىف لبس يذاع تفاحأ كاقف |

 .اليوطٍسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر قرات لاق زانلا لق نم هلأ نط 2 ةعابلا ١

 ”عركذ كلذ 1 ىلا ليللانمافازو راهنلا ىفرط ةواصلا مقأو هيلا هللاوأ ى
 هلال وسراي هداك أل اقف سو هيلعهللا لصهللا لوسراهأر قف هتيناف رسيلا وب ألاقن كذا ( هللازودنم مكلامو )
 ا (ءانلوانم) هللا باذع نم

0 

 هتلادع نع(قز 10 0س كو 0 هريعو عبكو هقعض عرب رلا ْن ردد ا 0 مك-ظفح ءابرقا نم
 ةفوسع

| 

 (نورصننالمث) هريغ ةدم

 مكح هنالوه كرصنيال مث
 داعتسالا مث ىنعمو م من كه

5 
 ا

 ا
7 

0 

 ةدعيتسم هللا نمةرسصنلا ىأ

 (راهلا ىفرطةولصلاأو)

 ةشعو د

 در عن دسح ثيدح اذه قمر لا لاق هما سانال لب لاق مر سانلل مأ ةصاخاذهلا

 هل كلذ 11 0 لع هللا ىلص ىن | ىلاف ةل 0 ا 0 كاما 8 رنادوءس»نبا ا (نورصتمالم) هللا ب ادع

 لأ هتلالوسراي لحرلا لاقتف هي لا للا نم 0 5 قرط ولسا تاو كلر كب داربام نوىنعال

 هلءذه هللا ىناي موقلانم لحر لاقف ةياورىفو «ىتمأنم اهب لع نمل لاق ةيآلا هذه | ةالصلا#نا ( ولصلا ماو)
1 0 1 : -- 0 

 / ا مسو هيلع هللا لص ىنلا ل لاق ليج و 0 5 لاق هسا ةاذغلاةذاص (را مااقرط)

 -_- ل لحرلا 1 سماف ةقرعم امهلدب سلو العا قل ذاحر ١ عارإ هللالوسراي لامن ةاذكلا ةالصلاشو رهظلاو

 | أو لجو نع هللالزناذ لاق اهعداح 0 اهلاوه 1 الا أش هنأ 1 ْ رضالاو ريظلا

 يكرس ا كح تقلا نقلا تاسملا نا للا نم اًنلَزو' ناهتلاا قرط ١

 هل ىعأ هللالوسراي تاقف ذ لاق ىلصيو ّض وو نا -- هيلع هللا ىلص قبلا ه سحاق أ

 ثب دلل اذه لاقو ا دح نا 0 ل 1 لاقف ة ةماع ن 0 1 ةضاخت
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 هللاىلا عجرورفكلا 5 نء باب نه مةتسيل ا مق: ساف نعي لصافلل زاحو مةتساىف رتتسملا ىلع فوطوع( كعم بانا 3 نم 01

 مكيزاعوهف(ريصب نوامعت 4 دوه ةروس م اع ا كب 5 مجاب زؤمح هللادودح ع ناعا الو (اوذطتالو)اصل

 ىلع تلزئام لق هوشاف ا

 هيلع هللا ىلد هللالودر

 ا 5 اعلا 0 اظوب 5 لزنا اي ما ارقلأن 0 و 3 1 لاعالاو

 دا 2 .اعلاق كا دلو ريحا ةياغىق ىو اهوحنو قورقفلا توم لما رفاو طارقلا

 45 2 و كرشلان هد ثان نموا ه6 كمم 0 8غ دوه 5 هاروس ىددش مالسلاو

 هماقم لصافلا مامقل لصفنع ا ملناو مقتسأ ا كت ىلع فطءوهو كءم نءآو

 ْ ويف 3 ري_صل نوامعت اعنا 23 مكدح اعاوح رخالو 3 او_ةطتالو 0

 عامباب وجو ىلع لبلد 585 الاىو «ىهنااو سعالا ليلعتلا ىدم قودو هيلع مكيز ِء 1

 هلع قشا ك5 هنااو

 لاق اذهلو هي آلا هذه نم

 اونكرتالو) دوه ىتسش

 اوامتالو (اولظ نيذلاىلا

 اذه هللا شل ١ - 0 ل / 4 ١
 ده هللادج-ر 2 | لاو ناذلالا ار ف نا داو سا_قو: فار او فرصت ريعنم صوصنلا

 | 1 سال |( يلا ني : 15 : 1
 3 0 00 2 مظمتو مهر ننال يصل ال نوكرلان اليم ىندامهيلا اوليعالو # اوملظ

 د 5 1
 6 ظو ْ 0 | ىظ سام هنمدحو نم ىلا ن ؟ رلانأك اًذاَو مهيلا منوكر © رانلا مكن وه مهد

 1-7 20 2 ٠ ءاربيخلاو | مظلاب مثليملا لك مهلا ليملابمث مطلب نيموسوملا ىأنيملاظلا كا 0 كنظاف كلذك

 ف هنلا مك وعدي . 0 هاا راسلوا رخو كسا كا ٠ 1. ا ا 5 كك

 1 و ) انا ىدح م ماقال كلوقل وهف اهيلع ل مل ةفامتس لأ ىلع ناك مو هيلع هللا ىص ى :ء

 7 1 نمو ىنعب © كف تان نمو © كيتا ىد مايقلان م ةيلع تا ىلع 10 ىأ كيتا

 ةداتقلاقو مهرفكب اضرلا |
 ع .٠ 7 3 | جونالو باطخلا نب 0 لاق 4 ةءاطب لمعلاو هللا ند لع 5 اويقسلف كار م ع َّن

0 

 مامالا فاخ ىلص هنا قفوملا

 قس دننالا هدفت الف
 لاقفمل لبق قاذأ الف هيلع
 مظنم ىلا ن ا نمي 0

 نسا نعوملاظلاب ف يكف

 نيثال نس نب دلاهللا لمح
 اناقَو اوتكرتال واو ةطتالو 9 ب ١ 2 م 6 7 2خ) وخاو 5 ىذم 1 00- ١ ؟”ءكلانال او [سودلع هلال 2 © ,ء ةريرهى 51 نع اما أ دوه م

 هنكسالداو مهِح ف نايفس ْ

 كولمال نورئازلاءارقلاالا

 ”ىشنمامىعازوالا نعو 0

 روزي ملاع نم هللا ىلا ضب أ 0 ةيرا الا 2 اطأ ل اون 1 باوصلا وهو نا هك اتيت اودصقا ا اوددس

 / ١ عو-ح رلا 4 هو ورلاو : - رك 1 ؛ حاورلا ةودغلاو ريصقالو هيف ولعال ىذلا كاك صقلا وى

1 
1 
0 

 نع ( مز بلثلا ناغور هننم غورتالو'ىبنلاو سالا ىلع مقتست نأ ةماقتسال

 | اد ادنع'لاسأأل الوق م2101 3 ل لآ كلنا لوس راب تلك لاذ ثلا هتلادبع نب نايف 0

 اغلا سةر ةاسرو ل تنمآ لق لات كك ظ
 نولمعت اع هنا 0 هنع م < اوزوا# ندلاىف اواغتالوءانعملشو قاوصقلا و

 ١ نابع ا لاق 0 هع ل كلاعإب اع ىلاعتو هناعس هنا ىتعي © _ ْ
0 5000 

 ا لاق كلذلو 5 الاوده نم هيلع دعا ىه سو 42 لع هللا ىلص هللال وسر ا تازن

 ٍهدْعلا راو اور و اويراقو اوددسك هيلعالا هع ن.دلاداشي ن ناو 1 9

 لهتلا هندارا و رمل ادض مدا ا رسساا نيدلا كر هلوقم ةحكدلان 3 0 ةحورأ]

 ىواش ناو تلات ع نا دتلوهسو هر مم نيدلا اذ ده ناف ددمتلاك رتاق ندلاف

 رم
 ىلص هللالوسرلاقوالماع

 ملاظلاءد نم عسوديلع هللا | اولعادنم دارملاو ليللا ريس ةحلدلاو انقواتقو راهنلا فارطأ اولمماهنه دارملاو 00
 | ىلاعت هلوقو # هلاقت ىلا ةراشا ةطدلا نم ”ئىش هلوقودا ا لدللاب اونعاو ناي
 3 اوه ثنولاللاو اوامعالو سابع نا لاق اولظ نيذلا نأ رك الو 9

 ! "الغلا 0 كيا لاقد عهلاعاب اوضررتالاةيلاعلاوسأ .لاقؤر بلقلاب ل 6
 ء. 4 راثلاكستف #© اول ظ نيزلاىلا اونكست الو ءانعملبقو مهوبطتال ةمركعنل 1 هاي

 ع ع

 ىصعين | ةيح- ادقفءاقملاب
| 

 لكس دقلو هضراو هللا 3

 فرم ل107 قاف
 كلا رم( كل للا نمو) | 1 ف

 ريد انم (ن دولمعتاعمنا) ما ا ةللا# 7 اوصعتالو اور 55 2ث ةتسلف اضإ

 مهييصتاو ( رانلا) كيصتق 00 رفكلاب مهسفنأ ) اويظ ن.ذلاىلا)اوامك ال( ونكر بال وريصب) ر ١

 ذل



 و انس نأ رقلانم (دنمكشولا مهنا )لص اتسملا اذنلاب اكلم وق وأ شاول هوك نيب( مهن ى معلا تاتا ةماساخلال

 ناو ىنعيدبلا فاضملا نع ضوعن.وتتلا (الكناو) ىزاحلا دانسالا ىلع ةمراذناك اذالحرلاب ار 1 نم(بيرخ)
 نا
 اود وهو

 لالا راشعا ةلمعثلا ل اعةفنلالاعا ىلع عفان و 5 ناففع ركبونأ كافل 0000 5 ءاند م يلاعأ

 ,الو لشتارف
 هب هشملا اذكف كي ملو

 واهو مهريع نا ددكشم

 لقاعة اريدك
 || "ىئثلا تملنم دبا كف

 راصف فقو ملام همس

 ىرم لصولا ىرجأ مثال
 نوكي نأزاحو فقولا
 ىورتلاو) ضوعذلا لدا
 كر الا تيلألا نال

 ىرهزلا ارق رداضملا وم

 ءاوقك نءونتلاب املالك ناو

 انرك ذامديوي وهوامل الكأ

 الك ناو ىنمملاو نيمو“
 ع 2

 لق هناك نيعو# ىأ
 هلوقك اميج الك ناو

 نوم أ مهلك ةكتالملا دهعف

 ا زاحبالا بدحاص لاكو

 لخددقو فراظا| ىنءمدتق

 26 اراستسا واو

 3 كير مه:فود

 ا انو

 ريح نو وأ معلا أعم 0 لعامل

 ال

 لم ةماقسكلا

 الك (الكناوز كلا رهاظ ( بنل ع ل كغيئامماو) باذعلا ره ءاللو ل اه نم عرفا ) مدي ىضقل ١ كتمأ

 ؟ ل كرخبا

 ىح هدب لحام ىلعوى رصب فغ+(11) ةددّشم ناو هف نيفاتلا عي
 هك ع 1 8

 رح ىأ ( مهلاعا كبر 1 هينقول هللاو مهه.ج ناو ىمللو حل ةئطوماملف ماللا 900 هد 1 ب

 داك اءزلا مل هشتنا ن

 نع :_..عملل دعو |

 كب دش ىل

 . ىزاجمف ةمايقلا ىف مهلاعأ ءاز ,حمهتيفوتل هللاو هريدقت مسقلامال ماللا ه4 مهلاعأ ةعللز"|

1 

 م 0 مالنيبارب لصفيلا_م ”ىج

 0 مرات لمع م4 مدح 7-1 لمنال |ءفلا 4 رشع ىن

 | قحلان ء هيزيعل لاطالا ددعتسام لازأ راب 0 ىضقل 9 ةم

 مقوم # نيل نآ رقلا نم م ٠ ام تاس نأ نا ترحم انكار 6 ماذا |

 لد نيوتتلاو نير احق ااو مهنه نينه ؤملا نيد تلا 0 راو ف اك ناو #8 ة 4 نرلل |

 الاتمالل ارابتعالامالاعم فيقتل ركبوباو عفان و ا اقوول ا نم

 ذك أذل :ةياثلاو مسقلل ةئطوم ىلوالا 0 مهلاعا كير مهنيفويلامل ©

 احلا امعفأل دن حام وو ىن كاوأ

 <>( ماغدالالا ع 0 0

 ا | راظنالا

 | هامان 5 لعد, دشن ابا ةزج-و 3 نول

 هود
 أنين ىنعملاو نهالوا تؤوروت تاكو ت”دزراد سعم

 | لعال لكناوام الكا هلوقكاميجىا نيوتلابامل "ى

 أ اهتم ىشدنع توشالو و ريح ولم داع هنا 0 هلي ”ىرق ا ىنمعامو ةفاننأ 3

 عرشف 4 بنطاوةوب لاو ديحو لاى 9 نيفلتخل أع ا نيب امل هي تام اامكقتسان# ىف ؤة2نا و

 |ةماع
 ١ نيفرطاان مان وضم لقعلا ق م ثم ليطءمتلا وهبشتلانب سس لك وتلا اقملاىق ةمأ 2 اا

 0 اهب عاام 0 ةماقتسالاب سو هيلع هللا ىلص هلوسر سا كيع ولاو دع ولا

 ظ ةبوقعلا ليم” نم هنوقحع2 ىذلا ناكل ةمايقلامون ىلا ع باذعلا ريخأت ىتسي

 | # مهني ىضقل ف ىلاعتو كرامت هلوقودو مهيذكت و م مك لع افمذلاف

 ىلع هك كم 3 5 2 مهك العاو مهادعن 3 ع هو لاخلا ىف اوندعل ىف م

 بيرلاىف اومقودق مما ىتعي بيسع »ف داي كيلع هلوزنو ا
 مهتيفوبلا © بذكملاو قدصملا نيفادا نيّشرفلا نم ىنمي ه الك ناو * ةمهتلاو

 نوامعي اع هنا © راثلا هذكت لك دكا ىز انو ةنحلا هشدصت ىلع قدصملا

 ةقق تقد ناو هدابع لاغأ نم ”ىش هلع ىنال ىلاعتو هناحس هنا ىنمي © ريبخ

 < مبا عش هلوق # نيرفاكلا نيبذكملل ديدهتو دنعو هيقو نيقدصملا ن

 ا سو هيلع هللا لص ىنلل هيف باطخلا هي حو نم

 | نال 00 ا ء دمأكدلا 1 2 هب لذنا كنز ند ىلع
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1 

|| 
1 
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 1 58 نا لداع ربع أم 0 2

 | 5 ع 0 ع .

 يطا نم(نولمعياع هدا)ائيس ىيسلابو انسح نسحلاب,هلاعأ ب اون ( مهلاعأشير ) مهرفو:لوقب ( ممول ) نيقيرسفلا
 نآرقلا ىف ( تسعأم )هللا ةعاط ىلع(مقتسافريبخ) باقعاا



 قاب هللادنعامو مئاداهلك أَذَو ذم ريغءاطعت انآ عبراب ةيمتهجلا ترفك ليقءاطعاوطعأ ىأ ردصملا ل 201
 ةيرصىف كدالف ) لاق هءادعنم همها أم وذمقن نم ممل حاام رك ذو نان والاةدنع صصق هللا ص قاملةع ومال وعول

 د ىف صصقلا كه 3 هوة رول كيلع ل" 2 م8 2 اك :الفىأ ( ءالؤهدببإ

 3 ةداحال وعاطقنالا 5 "1 ءانتتسالا ٠ 01 رك 1 هيش نوعطقالا ل

 ا ندهلوعفم الا 2 ا 8 ديبأتلاىف باقعااو باوثلا نيب |

 مهلاثمأ باصأ ال مها دابع

 هللالوسرل ةيلست مهلبق
 ١ ةنجلا نم لاحلاوأ ءاطع اوطعاىأ دكؤملاردصملا لع يصتءاطعومدعسا مع هللا 3 ةدعو سو هيلع هللا لص

 ا ند 2 ءال ٌؤهديعيإأ امو سانلا سا 0ك ان كيلعلزت اامدعب كش 0 ةيبيص ىف كيلو « ١

 تل داع تصصقن هي لحام لد اذ وَم لالض اهنا 0 هما ءالؤه ةدابع | |

 كاملا م الا نودي ءنام ِظ 5 اال رمل هنا هؤدع املاح ندا مهد انعةقاعوسلا ا
| 
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 مهل اديعوو موه ماقتنالاب

 اميالا نوديعيام ) لاق مث

 ديرب (لبقنم مهؤابأ دبعي
 ليفاقل ردلا ل ياخ ذأ

 0 0 0! ْك رقلا عاوس مهؤابأ 1 ىأ كدب زالانع 0 ل علا هائعف كفانننسأ «لبةنءمهؤإل ١

 5 نانوالان مم هوديعام لثمالا اش ا مهاب انآ 1 ل ةدابع نوديعيام ىأ

 لثاقلا ىصتش 3 اسالاق كاع املا نال هلثم مهقوسف كلذنم م مءابآ قام كقيبدقو ١

 #8 مهبيصأ مهوفوملاب او ل هب هيلع لق ةلالدإ 0 6 مهل ناك ا .هلاكىنعمو تانيسملاق ١

 وهو هلثم مومن ازايسف مرمي ١ ان [

 ملا ليلعت ا فاك |

 كو امى امو ةيرملا قع

 ١ مايقعم مهنع باذعلا ريخأتل |ردعنوكش قزرزلا نموأ مهئاب اك باذعلا نم مهظح |
 ىأ . ف ةيردصم

 هنود هدم فو لوش كناف ةيقوتلا د.قتل تبيصنلا عن نم لاح © سوقي رف هيو
 امموأممتدارعكو مم دابع نم

 لّمو ناثوالا نم نو ديعي ١ هلنم 1 3 هيف فلتخاو تاثكلا ىس وم انآ دقلو 5 ار اعولو هضعبءافو هيسرتو |

 رهوفوملاناو)ا م نودسيام | ةكىنمي © كيرنم تقبس ةلالولو ف نآرقلاىف ءالؤه فاتخااموق نرقك موق
 نه مهظح ) مهيصن ظ لاقفةنحلا لهال ءاشنإ ىذلاب ىلاعتو هياعس هني انربخأدنز نبالاق عواطقم ربع ع

 مه ءابآ انفو 3 تادعلا مد وءسم نان 3 ىودو رانلا لهال ءاش ىذلاب مديح ملو 0000 < ريغ ءاطع ىلاعت

 (صوقنمريغ) مه ءايصنأ ةريرهىل ًانعواب ام | ,ةنوثيليامدعب كلدو دحأ يف سيب ناهز موج ىلع نينأل لاقدنأ

 ىسوم اب 1 دقلو ( ْش جارخا مطاقلا مب 3 كل هنالامم مهحار خادعب رانلانمرانلااوقحسانيذلانينمؤلا ١
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 ا

 ا

 فاتخاف)ةراوتلا(باتكلا | ىلاراناارحنم رافكلا جارخاىلع الو نوكيوأاهيف ر افكلادوا>و نيدحوملا عيج
 هنرفكو موق هن نمأ ) هيف ع

 نك امه ااخا ىلع: 1 !لهأدنع لومصعفةربر ,هىبأو دوعسم نءانع محنا اذهو هود

 كيالق 2 ىلاعتو كن امس هاوق دي معا هللاو مهباذع قوف اياذع اودادزبل يرمز 5

 ءالؤه اهدم معي لأ مائصالا هده ىف ةعاكلخف 9 كي الف ىنعي 0 ءالؤه ديعيامم ةبيصقا

 نيبلعلا ىذا ف كفو م هوابآ ديعياك اللا نود هام قف عف مادالو يدلل ل رافكلا !

 و اناو 00 مهلشم اهوديعف 7: :قديعلا م مهءابأ ادأز مل :ًاالاد:ت امس 0 ا ةدامعيف م1

 نآ رقلاىف فاتخاامك موق

 لص دلل لوسرل ةيلستوهو
 ةلكالواو ١ عوةيلعمللا

 ١" (!نلار "نم تقبس

ْ 
ٍْ 

 با دعل ا نم ىجعي مومدصت ةيقون ند دار 1 50 نأ لمتحبو هيف صن ر يعنه مهل ان ردا 3

 سس سس دل ىقزرلا 4 زر امال يتدايع ءاناذ عل صوتقنمريغ ديصت مهوف 2

 02123 تالف )ا يل 000 ىنعي 4 17
 (ءالؤه ديعيام ) كثيف

 نودسيام ١ 1 لأ /

 (لبق نهم هاب كبع املا

 كلذ ىلعا ا مهلبق نم

 انينآدقاو 9 ل لحوْنع هاوق ع صقان ريغ ارفوم ذاماك ةرح آلاف مهاردق ىذلالا

 هب قدصم مهنف باتكلا ىف ىندي 6 هيف فاتخاذ ف ةارودتاا ىنعي #4 باتكلا ىسوه

 الولو 0 ع هيلع هللا لص ىنلل ةيلست هيفق ثا لاب داب كموق لعفاك هب بذكتو |

 4 0-1 كم 4 كب 'رم تقبس , هلك
 00 مهوفوملاب اد)أو

 6 كتاتكلا ( 8 طعا(اذيب آدقاوزةير ردقلا ف صوق:هريغ موديصن م مهود ةوللناو 5 كب كانه تازب لاق و(صوقنمر دع /

 نع باذدمااريخ ان (كبر نم )تيحو (تقةبسةلكالوا و) ضءب هب رفك و ضءإ هب نمآ ىسوم بان ؟ى(هيففاتخاف ) ةاروتلا 0



 ام هدعسل هدعسروو 0 صفح و ىلعوةْز آجل أ كعس 00 دا ١ ديعسلاو قشلاب( ديرب امل لاعف كبرنا )

 ١ تمادامابف نيدلاخةنحلا قف

 ع

 ام ةنخلا ى وس ربك | وها

 3 8 : ٍِع
 هسد رده هءدعنأ ل

 5 0-0 . ٍِع 2

 نعو ةنخلا هل>-سن نأ لق

 ر ةرئرها لأ هدنع هللا ىذر

 !سودهيلع هلل اىلص ىالا نع

 نين الا ءانثتسالا لاق هنا

 نارك ذا ء امم وةنللا لعل

 نىضاعلا عبملل نوكأ 1

 رانلا لخد ىذلا

 انه جرحت ثيح رانلاىف

 دولخ اضيأ هل نوكيال و
 لخدي مل هنال ةنكلاىف

 الل ةلزتمملاو ءادتنا ةنحلا
 ةاسلا ور ا
 ثيداحالا اودر رانلا نه

 ىنكوبابلا اذهىف ةيورملا
 (ذوذجريغءاطع) ا ةيماع ا هد
 ىلادتم هنكلو عوطقمريغ

 ا مهل هلوقك ةياهنريغ

 (اودعس نذلاامأو)دبرب

.| 
 دولدح هل

 : ةنحلا قف) ةداعسلا مهل بتك

 ةنلا ىف ني اد(امف نب لا

 ترو _ تلال كمل ام

 تا وعسلا ما ودك(ضرالاو

 اتقلخ دنم ضرالاو

 ءاشدقو ( كيرءاشامالا )
 ةداعسلان مهو نأكير
 هتلاوحع هلوقل ةوامتشلاىلا

 ىلا د ا نم ءاتشإام

 ُك

 0 الا ةنلا نش 1 ءاوس ضرالاوت او جمل | نيعاد

 ”وطقمريغو صوةنمريغ ( ذوذريغ ) مهلاباوث ( ءاطع ) نجلا ىفاتادكلذ دم, نوكفةنإلاهلخ ديو رانلا نم دج رخن مث ةنجلا
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 ىلاعت و دع 0

 0 ىلع اماذ نيش رفلال رهن ىلاجالاىل اع اذهف ةزخلا مهااخداو ر رانلا ن م دارأ نم ا

 ١ لوقلاو اماحر ردو نائجلالزانم لع لزانم !| اس 0 كيرءاغامالا اءاتكمءادعسلا ”

 ْ رحالة نا لخ دن هم نار 06 :| ىفةنلالهأدو واد لع لدور .اتخاوهلوالا

 امام الا ضْرالاو :تاوعسل
 ويه واهتم ا ا اد

 0 كلذو ةنحلا ميعل ّق دولخلان م ءانثتساوه(كنر

 1 يف كلا ,ناإل صارتعا ربع اك دلاخ ةنحا كب 0 نيذلااماو 3 ض

 »يف زاهيف مهل رانلا ىف 2 نيذلااماف هي آلا ىنعم نوكي لوةلااذه ىلع ةنلا مهلو>د ا

 .مهلخ ديفاهنم مهجر نأك بر , ءاشامالا ضرالاو تا 6 /|تماداماههف نس دلاخ قمهشو |

 | ]ال ءانسوأ هناوضروىلاعت هيأ مع هع هللاتيؤر

 حرصتو هو ع 01 6 ضءالس نار ءاقام الا 1 ص رالاوت أ قولا 5 أ

 ْ تاوممتا تماداماهيف ن.دلاخة نجلا ىف 1 | وادعس 7 ذلاامأو ديربامل !اعف كن.رنا 0 ةنحلا

 الماخ ةنحلا هل ديف اهتم هحرخم مثالوارانلا هلخد نأ كب رءاشامالا ضزالاو

 اىفمه نيصوص# موق ىلاامهنم دحاو لك عجرب نيئانثتسالانا لوقلا اذه

 1 ااتكلو ,واخ ديفاهنم نوح رحم رانلاق 5ةر وقطتم هب بوقعارما او.حوتس -ااونذاوبا 0 0 ا

 : 10 زق رفل | ىلا نامحرتا نيئانئتسالا نال واه ااهش عر را ةنخ الخد نم نا ىبعةمالا عاج

 | نيبام وه و خزربلا ىف مهسايتحاو اندلا ىف مهريمعت ةدم وهو ءايقشالاو ءادعسلا |

 أ رانلارانلا لهاو ةنجلا ةنلا لهأ لخدي مث باسعلل مهفوقو ةدمو ثعبلا ىلا تول

 || ىوس كير ءاشامالا ءانعم ليقو رادقملا اذهالا رانلاو ةنْلاىف نيدلاخ ىنمملا نوكف

 00 د ءامايإلا ضرالاو و تا 00 تمادام اهنا ن.دلاخ ىنعملا نوكيف كر ءاشام

 كلوقك وهو كلذ ىلع ةدايزلا

 وهف ةنجلاوف ءالؤه دولخو رانلاف 0 دولخ كير ءاشدقو ىنعي وأول يع
 اولظ نيدللالو ىأ اولظ نيذلاالاةح مكيلع ا ا نوكي الثل

 الذ دولخلاب 0 اثي1 ةنكلاو اهنم مهحر ,خأل كير ءاشولو ءانمم لقو |

 كلذ 00 كنبرضالهللاو هلوقك هلعش الو هللا ءانثتساءانثتسا اذه ءارفلا لاق

 ا وه حتت او نيشرفلا ىلا عجرت ءانثتسالا ىنممىف

 53 جارخ ا نم ىجنعا ديرب امل لاعذ كر نا ىلاعتو هناس هاو هيلع لدو لوالا لوقلا

 5 8 . ٍِع
 لاوقالا هدهف هلرضضي نأ ههمنعو

 دش نا هريرشو ىق.هشلاو ريفزلا ىلا عجترب ءانقشالا بناجىق كنز 1 هاوقف

 1 ار طخ نأ بحو هيلع ءاجنوتسالا لخداذا هنا 3 واخ م قيه-ُكلاو ريف ةزلا لوصح

 تتح

 م اكمام الأ ىجعل ةداي زلا قع و ءادعمسلا تناحىف ءااش او 2 0 اذو هيف

 | بناحىف لوالا ءاتتتسالا نا ل دولخلا كاع ا ند مهيأ ةدابز زلا نم كير

 | باج قوريرهمز لاو دربلا كيا راثلا < 0 عجب ع ند كب رئاشاتا ل هانعم ءامقشالا

 ١ ذود ريغءاطع 8و ءادعسلا 0 !امتو هنامعس هلوقو # اهيف دلاخوه لب اهند 3

 / قع 0 هلخدشن ,ًالقرانلاف وهب دعلإ تر.

 أ



 0 يك مم قس

 قاخلا رك فردا 5 هيد هنالرظن هنقو لقمو لاظم نم مهادنأل م ةرخ لا لهان , ١

 هاىدحج الف باهتعلاو باوثلا ماود ىلع لدناع هفرءياعاذ هف عندو هماودو هدو>و أ

 نيدحوملا قاسفمهو مهضءبنال رانلاىف دواخل نم ءانثتسا 6 كيرءاشامالا قفدسشتا 1

 دماتلاناف مهباذع مايا ةنكطلانع نوةرافم مهناف ىل اع اننتسالاب دا رااوهو شعلان 2

 اوةدش ناو ءالؤهو ءاهضلا 51 راسل انا 2 :اك ءادحالا أ اهتءاب نغقت 31 ليوم ًاديننا

 | لوسقت رللو غ8 مهن هلوق ن 0 اذه ىلعف لاشال ومهناعاباودعس دقف ميناس

 ثرح نم طرشلا كلذنال هوسق نع د كيقلل 8 مق لك ةفص 5 هطرش نه نالاعب# ع

 نيو عجول الار د ميه ف 0 عج نم ءمناموأ ق م ة> لا ١ أ

 | نيرايش عاب ص ىوش َّق نبسحالا عاَمجا عنعال كلذوةوا ةْشااوةداعسلا نع واحن ال مهلاح ْ

 ةنللا لها كل ذكوانانحا باذدعاانم هريغو رب رهمزلا ىلااهتم نولقش رانلا لها 9 ِ

 نموا هللاقلو هللاناوضرب زوفلاو سدقلا بانج لاضتالاك ةئا نم ىلعاوهاع ن

 رانلاىف اونوكينا ىغتَش هرهاظنال باسعلل مقوملاىف مهفق ون نام زوتسلا 0 كلا لص |
 ىلعو مولاي ددقم ريغاقلطم ركملا ناكنا خزربلاو ان دلا ىف مهثبل ٍةذَموأ مويلا نا ظ ا

 | مهاهلوقنم وهللقو تفىعامىلع دولخلا نم ءانثتسالا نوكي نالمتحي ليوأتلا اذه|

 | ناعدقلا نافاالا الا فلاىلع كلوةك ىوس ىنمع انههالا لقو

 | ضرالاو تاوم-لاءاش ةدهىلع اهلرخآ ال ىتلا ةدايزلا نم

 قىيهشو ريف زاهي ,

 ةداع ىلع كلذودسأتلا نع ةرايعمذه قاما 31 لاقو ضرأوهف كمدق هيلع را

 كنر ءاكاك قوس ل 9
ُّ 1 | 

 و ُ ا
 0 ءالعلا

 بونشراتلا هللا مهدي نينمؤملازم موقىلا عحرب |

 1 ا
 ا

 فاتخا## كرر ءاشامالا 1 1 أو هنامس اوووف دس لاك 5

 ءاقشلا لهأىف روكدملا لؤالا ءانثتسالا كاهكلاو سانع نا لاتذ نيئانثتسالا

 سندخل ار يعن م ءانثتسا

 | هيلعدتلا لص هللالوسر لاق لاق رباح نع ىورامليوأتلا اذهةحص ىلع لدم و ##ءايقشالا نب ا

 | جر ,كئ هللا ناةياورىفوءةنحلا 00 انلا نماموق جس , ىلامتو هنادع هللا ناإسو
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 نوكشف اهنم مهجر م اهوفرتقا

 .٠ ع ٠ . |

 ىلاعت هللا مهانثتسا ةقرتْلا ىف ءادعسرانلا نم اوحرخ ا نيذلانال |

 ع دع لاسم وىراخا ادح تم مهاخ ديف راثلان ٠.فاسألا

 ا
 | نم هللا لوس نان ا

 رش 1ع منهل [ةنإلا لهأ مهي- 1 3 للان نواخد. ف مفسأهنم 0 جرح لاش |

 هلضش 3 ملا هللا مهل خد مث مهلذب وقعاه 110 معفسامأوق اتاصيلةناو د 1

 | لف لصد 6 0 11 55 .٠

/ / 

 أ

 ا

 ا
 ا

1 
|| 
 ا

 ١١ هلاوز هففكب لكلا نع مكحلا لاوز نال ءاتثتسالا ةخىف فاككلذو اهنم نوح

 م ا اوصر _ ضر لا هيلع لدنو ا وةرخ : لإ ا 5

 ا
 ا

 ظ

 ضرالاو تاومسلا |

 َّق دولا نم ءانتتساوه

 3 كلذو ر راثلا باذدع

 َّق نودلختال ر انلا 1

 ليودحو راقدلا هلاك

 عاون اوريرهم زلابنوب دعي
 ىو8مس تادلا نم

 ىعح ءاشاننأ اناث[ ف ادع

 نود رح موق هو ءاش نم

 كلك او رانا خم
 مهوانو منهشلا مهل لاقتيف

 ةنملا 1 1 نود انسملا

 مهموكباهايا مهتقرافمل اضيرأ

 اوقشي لءال ؤهنامايأرانلا ىف |

 ىلعرانلا لخ دس نم ةواقش

 ةداعس اودعسالو دساتلا

 ىوصوهورانلادسع ال نم

 كاصدلاو سابع نبا نع

 مومع هللا ىذو ةداتقو

 امالا ) ىنفت ناىلاتقاخ

 كير ءاشدةو( كبر ءاش

 ناع و رانا ف اودلخنأ
 216 كتك نم 0

 تاوو-لات مادام ةواقشلا

 الا مدآ وشو ضرالاو

 هلو نأ كبر ءاشام
 داتا ىلاةواقشلانم
 ءاشيام هللاوعع هاوق
 نونوكي لاقيو تدمو

 تفاذام
| 

 ءاعخ

 راثلاف نيم اد

 ءاشامالارانلا ُْْضرأوراثلا ١]
 ِء ع 2 صراور 1 4م اعهللا لص ىذا | ناهنع هّللا ىذ رنيصح نب نا رغنع 22( نويمنهملا مها لاقيفهتحرو |

 لهانمءهحرحي ناكبر

 هتواقشتناك نم دمح وتلا

 هل ديفرفكلا نود دب

 اصااخ هناعايةنملا



 1 ا قبب لوا وه (ريفزاجف مهيأ 3 امك وح ر راثلا قش اوم 1 نينلامأ) م

 ام ىئاوتش نيدلاامأق و سائالوأ سفن 1 هاوشا هيلع اء لوا 1 هنالك 0 ملناو

1 
 لواق مم هدرؤقي.هشلاو ل جارخا ريفزلا » قى.هشوريفز اه مهل رانلا أ

 0 [ ود نع ملاح هيدشتو مهو مهرك ةدش ىلع ةلالدلا امههبدارااوهرخآو قدهنلا ا

 ااا لع . 0 3 : راذلا4ق ىذلارابرقتسالا اف 3
 وك 000 ارم ستور فرست ودا !ء ةرارخلا - قى ى الا اق

 الالاف مهماود طابترال سيل « ضرالاو تاومسلا تمادام اهيف نيدلاخ 2 مضااب ْ انإمر دش لاح (اهيفن دلال

 | اديأتلانع ريبعتل لب امههاود عاطقناو مهءاود دسأت ىلع ةلاد صوصتلا ناذامهاودب (ضرالاو تاومسلا تماد
 | اضيامزاي مل طامسرالل ناكولو ليثقلا ليبس ىلع هنعه.نوربعي برعلا تناكاع ةغلابملاو | ةدمىأ بصنلا عضوه ىف
 'موهفملا لببقنمالاهماود امههاود نمالو مهباذع لاوز ضرالاو تاومتلا لاوزنه | ضرالاو تاوملا ماود
 انارملا لبقو قوطاملا موال موهقملانا تنرعدقو هماودل موزلملاك امهماودنال || ةرخآلا تاومس دارملاو
 ةقولعةع ادى ما

 ديعبلاولزالاىف ةواقشلا هلت قبسنم قشلاف رانلا اهتيامنال ىوصقلا ةواَمشلا ىهو | اهلناز لغ للدلاو دلل

 | عيش ىف ةزانجىف انك لاق بلاط ىبأ نب ىلعزع (قإ) لزالا ف ةداعسلا هلتقبسنم | *“ 3
 11 ةعمو هلوح اندعقو دعتو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م اناناذ دقر ل أ

 ا موب هلوق اضرأو تاوم“

 .اظوو

 أ - : رالاربغ : ١١دك 1
 ْ هدعقمو ةنكا نم هدعدقم لةكدقو الا 7 مكنمام لا لاع مع هن رصخ 2 تتح لعءدو ا ص تصر 0 :

 1 3 | 7 وثم تأ |

 5 - البرسيم كف اولا لاقف اناتك ىلع --: اافأ هللالو سراي اولاقف رانلانم | دام ليو تاومساب
 ا ١ |) لهالا دال نالوا تشكو

 1 ةواقشلا لهأ نم 0 اكتنمامأو كالا لغأ لمعل ريصس) 5 ةداعسلا لهأن 1 هل ا 5 5

 00 : . ١ مهلظرو ىهلشامم ةرخ الا
 هر مسلم سل 0 قدصو قئاو ىطع ارم اماؤ ارك ةواقنتلا لأ لع رياض مست 1 0 3 مب 2-5 ر

 1 1 5 2 5 ١ :انلكق شارعو ١ ءاشانا
 ةرصخاو مهنف دم و ةقفرفلا هك كك لها ةريقتم وه دقرغلا عيشوةي الا ىرسلل (4 6 9

 نم ةاكلل ءاتلاو نونلاب تكل ناسنالا هدم ع ام كلذ وجو اصعلاو طودلاك أ 0 0 5 0 3 5 3 . 1 9 0 5 / ةرا.ءوهواءام“ يف ءالظأ

 ١ 5 ل 1 : كا د . ه٠ عاطشالا دو دسأتلا نع

 أ ضعب لدتساو هيف رثؤي ىتح كلذ وحنو ديلابوأ ةرصخلا كلتب ”ىثلابرض قوف انس
 3 - ١ ّ 5 3 ل 3 ديا ١ مو

 امهلثلاثال ديعس و ىتش ناعست فقوملا لهأ نا ىلع ثيدحلا اذهو ةيالاهدهب ءالعلا | < وكحالامبرءاالوقك
 3 أ 92 اك. 0 | م 0

 تاوسإ نودوضو تا رد مق ىق َّك نكل كلذ ىلع لد ىف دبا لا رهاظو / تاغ 0 كلذ ريعو
 ع ميس 2522222272“
 تانسح ال نذلا نيناحلاو لافطالاو لوقف فانعالا ب ع أ مهو هذ انو ةناتحم ا ع اوةش ن.دلانماف )

 ةمايقلا موب لحو ع هللاةئرشم تم مهف مه :ع تو 3-9 ءال ٌقهف تادنبالو مهل ا مها رانلا ىنف) ةواقشلا سلع

 ثلاثا مسقلا قن ىلع لديال رك ذلاب ننقل نيده 1 ىا ءاكشإ 6 مهيف مل كك ا زقرت كرو ( ريفزامف

 8 3 تايملاو تاذعلا ب راثااف ىأ هين 0 ,اثلا ىنف 0 نيام الا د رشم ى رات

 ١ ريكز :-ل سابع 3 لاكو للا م ةحارخا و هدم ريكزل لا 0 ىلا سشقفتلادز أ ام 1 وعوةقاح ف ,احإ

 ا 111 قرا لئاتمو كافضلا لاو تمضلا توصلا قييشلاو ديدتستلا تاوصلا ١ هي
 ]| قلخلاف ريفزلا ةيلاملا وبأ لاقو هردص ىلا هدر أذا 3 قيهتتلاو اط] توصل , 0 : 1 8 , ا || ا دناح ) ةيص وم وح
 ١ اف نوط

0 
 تاوعلاتفادام قد رانلا ىف نيئقم نيبال ىن علا 7 اهف نيدل اخ قل ى وذا َّى قيهشلاو

 هن اوما تهاذال (

 اووسلاءاودك (ضرالاو

 7 ضرالاو

 .ٍ لهالدبالو امهطر ا رانلاو ةنحلا تاوعم 3 ىقعلا ءاامضلالاق 3 ضرالاو 85

 لكَو ءامسوهف كلظاذ كالعام لكف : مهلقت ضرأو مهلظت ءامسنم رانلا لحأو ةنحلا 1

00 : 



 ا

 ا كد 00 ىرم ا
 ١ 15 .٠

 دوهشم سانتا ىصاوت نم لفعقف

 هدام ءا ياللا هد ودعم لح الالا زف مويلاىأ 4 34-3 3 ر>ؤنامو 8 0 كلذكمايالر ئاسا ناذ

 د و كود ريع هناك 5: اهاهتنمال لح الاباهلكل اح 60 0 راوف األ 0 لع ةيعانتمةدود 0

 هاوأت نيد ى هع 0 ىلا ل ىلع ةعاسلا مهيتأتنا هل هإوقل مويلاوأ ءا 5 كَ 60 ا

 5 اهنتالابوأ ّ 01 اه 20 ةعافشرلا |

 ىه هيف نود ًالاوأز ا فقوفق ن رو ردتعف مهل نذؤيالو نوقطخال 6 اذه هلوقو 1

 رانلا هلتبحو 3 قش منك 0 ةلطانلا رادعالا ىه هنع عونمملاو ةقحلا تاباوجل |

 فقوملا لهال ريمضلاو د_عولابج وع ةنجلا هإتبحو  ديءسو 98 دنعولا ىضتقك

 نيل اعلا بر ىد نيب فوقولاو 0 باسعلا نيرخ آلاو نيلوالان 0 قئالثخا هيف

 لح والا هرخؤناموإل ضرالال ه ءامسلا لهأ هدهشلا وعلا هدوهشم مون كلذو :

 دودحم مولع تقو ىلا الا ةماقلا مون وهو موءلا كلذ رخؤنامو ىنمي # دودعم
 ملكتال 88 مويلا كلذ ىنعي *« تأب موب 8 ىلاعت هللاالا دحأ هلعيال تقولا كلذ

 هسبق رانا ملكتي ذ لق مولا كلذ نوت 500 قئالخا عمجنأ كف هي هنذابالا ع

 ىلاعت 1و هياوعس هلو نسبو 6 68 هده نس عما هحو فيك تاقناف *ىلاعت هللا نذاب الا

 انك ا امر هللاو رافكلا ةحاحم نع اراخلا هلوقو اهسفن نع لداحت سفن لكى أتم وا 0

 ليوط موب ةما.قلا مون تاقءمويلا كلذىف مالكلا ىلع لدن اضيأ رابخالاو نيك رشم

 لاوحالا نحب

 0 اهضءعب ىو 00 0 مالكلاىف ماندو 0 لاوحالا ضعءب قو لاوهالا -. 3

 ملكتال ماوقنم كارلا لسبقو نوركتي و نولداحيو نوجاخيف لاوحالا كلت مهن

 ءافشلا اهل هديل كد نأ الا اش سفنا  نسفب .مفشتالا ىس ةعافشلا هذانالا لق

 ىهةداعسلاوةداعسلا فال ةواقشلإ *# ديعسو قش » فقوملا لهانذ د رن
٠. 

 3 اها هراسإل و حال_كلاو ريذنا لءف لع هيدعات مو ناش اللإ ةيهلالا رودالا ةنوا 1

 نور 200-2 ,دشأال

0 2 1 
 ىف ةيظع لاوها هيفو ةقلتع لاودا هلو

 3 ىوصقلا ءةاكشلا 7 م 3 ةيوردا 5 هع ماو 58 وحد دل 1 نيرضىل اع ةداعتتلا 1

 اضيأ لددو مكر ىلع ةواقثلا كل دكوا ةنجلا اهتناجن
007 

 ةيورحا 2م -كبو 16 80

 ا هزيعكو مويلا مظعت نم ضدرغلا لطب ةنسفل قادوهشم مويلا لولو ودم ا

 ْ تأت 00 ا 11 ردو ا دن 0 اه دلوتك لجوزع 5

 | فوفو اذتعو ,نحرلا هلنذا نمالا نو_ملكتال هلوقك هللانذابالا  هنذابالا

 تابساو |

 فال موا
 وأ ركذاب بوصنم موبو |

 ِ مالكلا ىل

 م ا لا ثدب ااا ماتا ىلع هنل الد نم لو»غملا مسا ىفاملةلعف ىلع لوعفملا سارت 1 او سانلا 0 | م

 فرالافف 6-3 ) 5 وهنسم مون 6 : ا تاسعا نوعب# 2 او

 ا ا
 لحالا ( ودم لحال" ١

 اهلكل .>ًانلاّةدم لع قلطي

 انا دعلاو اهاهتنم للعو
 اهاهتنمواهتاغلال ةدملل وه

 ءاهنالالاهرخؤناموملوق ىنعف
 فاضملا ف دخن : ك1 أ

 الا مول ااذه رد رخو و

 اه هاذب رمخ ٍجلاةدملا ىهننتل

 (تأيموي) ايندلاءاقب
 ورعوبأهةفاو يم ءايلابو

 لصولا ىف ىلعو مفانو
 ل2 الاوه ءابثإ

 اهفذح بحوت ةلعالذا |

 ءازت>الاو ءالا فذح و

 ةنلقارثك ةريكلاب !اع

 مم انكااما ربو ليده |[

 , لعافو
 ا ناب

 0 4 وبا ملل

 تأ

 ماكتتال ىأ (ماكتال)هاوشب
 عفشيالىأ (هلذإبالاسغن) 1
 ىذلاذ نم هللانذابالادحأ ٍ

 م4 هنذاب الا هدنع عفشب ا

 ةلالدإ ىةوملا لهالريعشلا
 صدقو هيلع سفن اكتال |

 عوج هلوقىف سانلاركذ

 بذعم ( قش ) نسانلا هل ا

 )ع ددهسو ) ا

 كلذو)نورخ" لاو نولوالا ١

 اغلا لها م كبسشم * (دورشه موي وب 0 3 2 لا

 ملكت ال)م وبلا كلذ(تأيموب )مو هاوق ول 0 | 5 ) ليلا ١ اخو 6١ مويلاثلذ ىن(هرخؤنامو) ض دال

 ةدا امم لاهل تكدق( ديعسو )ةواقشلاهءاع بةكدق( فش )ذئم وب ّسانلا نم م( مهنف).سعأب (هنذابالا) دح ال اص سنفن مفشنال( س 7



 3 ١ ةضاملاحّه داكح ىه ونودبمي(نوعدب ىلا)هللاسأب مهنعدرتنأ تر دقاف(م هلآ مهن ءتنغااق او كله بام

 ع

 و هريغ هيب . ورسحا ذا | : لاقي تاس بييش ريغو مهدازامو ) ت تت :غأاع بوصتمال وهنا ماع( كبر 1 راح ىد نم

 ء( كلذكو ) ممكلها لب أ ايش سمي فا هللا ريعةدابع أ رشا ا 5 ممتدافأ امو ىعي نارتتملا

 ميهنع مف نأ تردقالو مهتقناف ِ منع تنءا 1 00 كبح ا تا هلاهوط ع
 ١ | اح نيح © كبر سم ام ءاحامل '”ىث نه هللا ن نودنم نوعدىتلا مهتهل آف ترض لب |

 ذخ اهذخالا كلذ لثمو## كاذكو# ريسختو أ كاله# بيبتت ريعمهوداز ام وق هتمقنو

 انا 98 ردصملا ىلع بصنلا فاكلا ل نوكياذه ىلعف لءفاابكب رذخا“ىرقو # كبر

 ىرقلانملاح 6 ةملاظ ىهو ق# ىضملا ىلع ىنمملانالذا'ىرقوءاهلها ىاذ 0
 مهناب راعشالا امتشافو اهيلع تيرجا هماقم تعقاال اهنكل اهلهال ةَقتْللا ىف ىه
 ديد شما دل قهةقاعلا ةماخو نم هريغوادسفن | ملاظ لكراذناو ومهملظإ ١ عل

 ىأ كلذىفزا 2 ريدحملاو ديدهتلا ىف 1و ء صالاا و> صربغ ا

 | 3 ناحل 1 ةربعا 6 ةيآل #9 مهصصق نم هللادصقابف ةرأ ةكلاهلا متالاب لزئايف
 + آلا نيم رح ملل هتيادعا امت ختوعا مك قاحام نايدلعل ةظع هن رعتعيإ 7 ةراالا
1 

 كلذ لْمولا عفرلا فاكلا

 اذا كبير ذخأ) نحالا

 559 2 هر كاد

 ند 00 ةملاظ ىهو )

 ملأ هذخأ نا ) ىرقلا

 ىلع بهصد.دش ملؤم(ديدش

 لكل ريذحت اًدهوذوخألملا
 ةكم رافكنم ةملاظ ةيرق

 اس نا ملاظ ل اكل ءفاهربغو

 500 وويوللا
 ٍ ناف ءاشب نه جربو ءاشينم بذعي راتخمدلانم هنايدلل هتابحوم نع هرجزنيوأ
 / بابسال عئاقولا كلت لءحو راتخل لعافلاب لق مل ملاعلا اذه ءانف لاحاو ةرخآآلا ركنا

 'ةماقلا موب ىلا ةراشا © كلذ قفا نيكلهملا بونذلال مايالا كلتىف تقفتا ةيكلف
 3 لاو سانلا هلعمجي ىأ « سانا داعو موب #2 هيلع لو" ةرثكألا ناذعو

 وهف هنع نوكفن .آلأ سانلا ناو ةلاحمال هنأشنم هناو موبلل عا ىنعم تايث ىلع ةلالدلل
 ةازاحلاو ةيساحلا نم هيفال عملا هلوخج !ىنممو مقا مويل هلا مويل كعصحش و مهلوق نما

 صصق نه هللا صقامث( كلذ
 ةربعا (ةيآل) ةكلاهلا مالا

 (ةرخ الاب اذع فاخنمل)

 هدو>وو هتفص دقتعاىأ

 موب ىلا ةراشا ( كل كلذ )

 ةرح لا تاذعا نال ةمايقلا

 ملىا ًامماذعب ندب كب رسعاءاجامل "ىش نم هللا نود نم نوعدم ىتلا ينهلآ ,هنعتنغااف 3 هلعوج 5 هيلع لد

 ريغلقوريس# ريغ ى نمي # بيش ريغ مهودازامو #9 باذعاا عرنع مفدت مو مهمانص أ مهعفنت
 ريمضلا# ةملاظ ىهو ىرقلاذخأ اذا# كب رذخ ا ذكعو ىنمي## كبر ,ذخ أك لذكو# و رو ريم دد

 ىسومىبانع 6 ق )  ديدغمل ا ءذخأن ا و 8: اهلهأ دارملاو ىرقلا ىلعدئاع ىعوىف

 | اع امن اذا تح ماظال يل هللا ناس وهيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ىرعشالا

 2 0 اوكا آلاديدش ملأ هذخأنأ 2 0 ىرقلاذخأ 8 داك :رذخ أك لذكو

 تاقاذا هلعفمفرباكعومجت

 قيل مهنع تنغااف )

 نودبعي ( نوعد ىتلا
 باذع نع( هللان ود نم)

 سعا ءاحامل ) ”ىش ند هللا

 كب , رب ادع ءاح نيد (كب ر

 ناثالاةدايع( مهودازامو

 اهلهاأ ىلاقوةحلادرو ةبانالاوةيوتلاب كلذ كرادتب نأ ب هنافإظ ىل !عمدقأ» نمنالعللد

 ١ ةلءدع نانظيالو ديد كلا باذعلاو ميظعلاديعولا ادذهىف عشالئاريغل اظااناكنا

 وق #اعاهللاو ثيدحلاهدضءيو ملاظ لكى ماعوه لب ةيضاملا مالا ىملاظب صت# اهمكح

 هظ ةطعوم وتم ًالهاوةيلا انا مالا بذعنم 7 ذاهب 4 ال كلذ ىفن اف لح وزع

 ةظعومو اه ربتعي ةربع كئاوأ كالها نا ىنعي ةرخك آلا باذع فاخنمل## |

 و كلا كءاواب هللالحأام ر ظناذا هنال ةرخ "آلاف هءاذع فاحنو 2 ناكنم ا ٠

 اتعأ ةرح ب مهل دعأ امم جذومالاك وهو هن نع ميظعو هباذع ملأ نم ايندلا ىف

 را رد ٍِع ( بيش ري ريع (

 (كير ا كلذكو)

 دخا اذا ) كير باذدع

 ١ لإ لهأ بدع( ىرقلا
 قامو ىع 0 2 عجل كلذؤ» 1 دتدحللف هفو>ق ةدابز لو 30 رز ةكرشم 5 ل ملال ىعو)

 3 0 5 0 نا ةردعل 8 آل ) كل ت 2 اه ة(كلذ فن امد عيجو(ميلأ) هبادع ( ( .ذخأ نا)

 هش عمجي ( سانلاهل عوج مود )ةمايقلاموي (كلذ) < ىدنش ذاف (ةرخ“ الا



 1 ( هنوعبلا محو ناكلا كل عيتانعس كيذك لد ذااىف مهل ةودق ناك اكىنعي ةلاعغالرا لا مهدروبف مه م لع

 رسل لاق 9 ةدر رولا هعامأ هيثرو 0 ىلا ةدر اولا, 0 ةنىذلا طرافلاب كا ودروملا 0

 مويوةنعل ١ امدلا 1 (هذهىف ا وعر :أو) هدضأ || و كح 2 نس سل دار 7 ' اعادرولا نالرانلا هنودربىذلادوروم ا 5
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 مفر( ملا دقرلا / 0 ةروس ١.شراخلا مم مهو رس نس نونابعأ (27

 را نال نذل 0 أ
 3 3 ع ئ ةاريماة هود زو لل ا 0 قبو © لق مئادروما ل1

 6 ل ءا لأ 7

 ) الذ ص . 7 1 نوعر ,فسحاامو هلوق ىلع ليادلاك هب كلا ودضلاب رائلاو ى عطعلا نيكستو دايك الا ديربتل

 ةاا م) ادنم |
 ) ىر 9 3 3 1 كك ثرلاب ذأ رانا ىلع ةاريتشوأ دكر 6 نكي مل 2 ءااع نه ند نافذ دمر

 > (كدع هصش) ريد ع 1
 8 ' 3 7 3 1 أ هَ 3 لا موبو 0 د هى اوءماو 0 اهد_ج 7 قاعلا 0 نوكيامل
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 طم ءاطفلاوأ ناعم 0 نوعا 1 34 ا 2( 00 ةرح "لاو امدلاق نونعايب ا

 ا |
! 

 ًايئلا كلذ ىأ ريح كعب

 .4 ةكلهملا ىرقلاءاينا ضع ةنعللاوهو مهدفرىأ هو مذلاب دوسساو ىريعمل هريعىلا فاضيام دفرلا لصاو ا

 4 كيلع دصقن له ةكلهملا 6 ىرقلا ءابنانم و أبنلا كلذىأ * كلذ 98 نيرادلاىف |
 0 يصحو ]ف مئاقلا عرزلاكقاب ىرقلا كلتنم © ماقاهتم وف كاع صارخا ا

 ميجا 4 سيل و هصقن ىف ءاسهلانم لاحليقو ةفنأتسم ةللاو دوصحلا عرزااكر ثالاف 0

 ناب مهسفنأ اولظ ن ل و #9 مهايانكالهاب 6 , مهانملظامو ف ريضالوواو الذا ا

 (اهنم) كيلع صوصعقم

 (ديصحو ماق) ىرقلان م

 اهضعبو قاب أ_-عضعب 5

 مئاقللا عرزلاك رثالا ىفاع
 دصح ىذلاو هقاس ىلع

 ايندلا ىف رفكلاو لالضلا ىف مهتودق ناكاك ىئنمملاو مهمامأوه لخديو راثلا هلخ ديف
 اهل لعغالة فن ًاتسمةلجلا و 1 1 ,

 (.هانلظامو) با ىعالا نم ش | لخدملا سيبو ىنعي # دوروملادروا|سئبو © رانلاىف مهماماو مهتدقوه كل
 لو ١ الأ امك درا و ىلع مدقت ن ا 3 ّك هموق ىلعدمدقش ىف ن وع هز هلل هيش ليقودم ف وحد ْ 0ك 1 انلاىلا ا هفلوشا

 8 2 ا 1 3 1 1 رك نمرود ادوي ءاملادورو ناك امل ومدعب ن.دراولاب هعاماديشو ءاملاىلا ٠
 هيفلصالان ال دوروملادرولاسئبو رانلامهدرواف هعابتأو نوعرف قحىفلق شطعلا | تا رإلا يسع وع 8

 هذهىف ىنمي * هذهىفاوءبنأو 8 ةعاظفلا ليبسىلع رانلادوروىف لمعتساو ءاملادصق |

 ىرخأأةنمل اوعبتاوىنمي 5 ةيللموبو وي ةجرلا نع ادعبو ادرط ىنعي ه«ةنعل ف ايندلا |

 نوعلاسثب ىن»ي 6# دوفرملادفرلا سب قف ايندلا ىف مهل تلصح ىتااةنعللا عم ةمايقلا مون

 كلذو ىطءملاءاطملا سئيدانعم ليقو ةرخآآلا ىف ةنءللدفر ايندلا ىف ةنعالانا كلذو ناحل

 درولا سب و)رانلا مهلخدأف

 هموق لخدملا سب ون وعرف

 نوعرف لخادلا سب لاشو

 لاشو هموق ل>دملارشبو

 اان عرق لخاذلا لع
 اناكل) لدخبملا خش و

 اا 1 قاوضأو) |

 قرغا ايام دلاهذهىف اوكلها

 ةنعل مهل (ةيغلا موو )

 قشر || هو ىرخأ

 سكبلوش (دوفرملا دفرلا

 لاو رانا اهدفرو قرغلا

 0 لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا اذ 1  ز 1 1 ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 12 1ز1 1 ما

 ةيضاملا نورقلاوةفلاسلا مالا مهو ى 21لغ ارا 54 ىرقل اءامنا نم كلذ 8 1

 انكلمأى ١ ىرقل ةلان م ىتعل 3 6 اهتم باذعلا نم مه لَ أم لثم مهب لزب وأ م هرذ 5 1

 ريغإ 5 1 ا / مه لقو ف ند تح ب رسم و حا عام قع 8 0 م ديصحو 3 47 |[ اها

 0 هضعب ىذلا عرزااب ىلاعت هللااهرمش ةيلكلاب 5 ىحدقام اممو فو

 باذعلاب ىثعا 7 مها ظظامو 3 ا ع دين هر ”أتهذو دصح دق ُهْض

 5 4 كلاب ىنعي 6 [ ىفأاول نكلو 9 كالهالاو

 ل تا ةيضاملا ىزت للا اند 0 آ)ثركا 8 كا ) كلذ يك اعمل نسن او هنو ' ١

 مهكالاهاب( م (مهانظامو)اهلعا كاد وب رخ دقام اهنم ( ديصحو ) اهلهادابدقاربلارظنب (مئاقاهنم ) اهرابخأب ليربخ |

 ناثوالا ةدابع و كرشلاو رفكلاب( مهسفنأ ول نأ 1

 3 نوردتعإ م اعل مه اا كموق ربل دج ايهم َُك رين عن 3 كراعدصقن ل أ

 حجم كح د د ع سر عل بصح عدل

0 



 تدعب اك "ئرقو ( دوعْتدعب اك ) هلوقىلاىرتال أ دشرلا ىنمعدشرلاكك الهلا وهو دعبلا ىنعع دءبلا(نيدملادءبالأ ) نيددرتم
 , اوةرفاكءانءلا اوريغق هريغ نيبو كالهلا ةهح نم دعلانيباوقرف مهناالا برقلا ض.يقنوهو د>او نيئانلا ىف ىنعملاو

 آ) اهرمأ اهنال اصغلادد دارملا ( نيه ناطلسو اننايآب ىسومانلسرأ دقلو ) دعوأودعو اولاقف رشلاوزيخلا ىنامض

 «وه(ديشربنوعرفسأامو -ه "ه8 ]:- د رفصأ) الملا 4 رشعىناثلاءزجلا ) ىأ(اومبتاذدئلمو نوءرف
 ء هوعبات ثدح ةيعيشمل

 ع 1١ ١ كاك تمص نا ريغةصصلاياضي ان ١ مهباذعن الج 0 شدو وك تثاكع ؛اك ندملادعبالأ 2

 ذب اذا ره |

 ربع 77 نانا لمألا لعمضلابت دعب“ قر ,ةر٠ هت و ونه تناك ن دمةعصو مه ا و 9 و و -

 ةهولالا ىعدادتا كلذ
 ودكملا دصم دع لاو اى« ردصم دعبلاو كذا يلا بدسإ ََك باع دعبلا ىعم صيصخل 5 3 5 1 و

 | 0 د علا أملا سلا و ا 1
 تازدعكاوهو# نيم ناطاسو 8تازخمخاوا ةاروتلاه# امي ابن ىسوم انلسرادقلو ف

 ِِء

 عماجلا,ءانلسرادقلو ىأد > اوام#!داري ناز و<واهرهبااهنالركرلاباهدرفاواصعلاو أةرعاقلا
 ايدعتمو امزالءاح ناباناذاهايااض وم وأدسفن ىفاعخذاو هتوينىلعهلاناطاسواخيآ هن وكنب

 اوكاع رهن اةق وده داألا 2
 طخ كيتناو عد اعل نع ومطاقل دلاو مدي الانا امهن» قرفلاو نيملا ناطلسلاو تايآلا #ئ نيبملا طاقلاب ص ناطاسلا الا لل دلاو ةرامالا عي الانا ةردلاو | م47 2 ا

 رهاحو مهلدم رمثب وهو

 ىنأيال ىذلا رشلاوطظلاب
 لزعءعهلمو ناطشنمالا

 اوعمااَو ا كنا وعسات## نوعر رق حا ايبا شوو !!ةفءالد هيفاع نأ اولع

 ع دموع عمر

 نوعرف ةّسرط اوغبتاو ةرهابا ةرهاقلا تاز لايدؤملا قا ىلا ىداهلا ىسوم رلأ ىموم عمن

 طرغل لقعل | نم ةكسم ىن د اهل نم ىلع هداسف ىنح الام لا 6 ولالضا!ىفكمهنملا

 اعاودشر ع وادش 0 ديشرب نوعرفام صاامو ازد مهراصتسا مدعو مهتلاهح

 ةعام !نعاوا دعمت ا

 هسحاىف سدل ند عامتاىلا

 هساامودارماواطقدشر
 ما 5 عما 00 - جيا م الألت 3 .

 مهمدسقت ناك اك رانلاىلا » )اول ةموق مده ري عرض لدح 7 وع نوكيو ةبقاعلا درج اصب
 8 : 5 2 ءا اللا لم“جا ه سبأ : 8 د

 ةغلاس ىضذلملا ظفلب 2 # د اناا مهدرواف ة مدع ى - مدع لاش لالضل | ىلاامدلا ىف 0 5 مق )هلو
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 كل 000 ئآب (١هكشلا
 هريغنعدباينختسم 7-2 ناكملابىنغمهلوقن رم 0 رهدإان يداي راح اويتن ل ' . هل اريسفت هبقع ىلع مهو

 |[ ةعربنك اسال

 امأو م2 نم َجوصلا 00 ف حلاص موقاماف ملاص موقو بيعش موقالا دحاو باذعب (| . دقنرلا ودعا هدهد سا

 هيانناي ابىسوم انلسرادقلو ف لجو لع هلوق ## مهقوفنم ةعصلا مهتذخاذ 0 دمام لك ىف ليعتي
 ىعي © سيم ناطاسو ةنومو هقدص لع ةلاد ا ءانطعأ ىلا نبيها ريلاو انستا 5 أ أ 0

 ب زيتا 2 ذم لاق اضيأ هقدص قعتلادةرهاظ ةرهاب ةزدكمو 0 0
 ااا لا ني لاا ]ضر ا هحدص ىلعفل 3و همدق لاقو مدنام لكف

 جاجزلالاقو هريسغرهقب ناطل_بلاك هعم ةجالنم رهشبة جلا 0 0 مهدرواف ) همد_ةىنهع 1 لاق وه ه د م * ىه ريش كل هج ال اما م - ٠ ١
 9 5 ١ .٠ مارس 7 هل[! العانس ةاظطلا 5 6 8 0 1 .٠

 نوعرفىلا 88 ضرالاىف هللا 0 : 9 ا ىلا : ديلا مهلخدا ( راسنا
 رفكلا نمهيلعوهام ىعلي *# نوعرفسعأ اوعساف اء هموق فارش و هعاسا ىنعي 3 هئلمو قكضاملانال ىلإ ظفلب

 نوعرف قيرطامو ىنعي ه# ديشرب نوعرف لمااموو#ىسوم هب مهءاج اع ناعالا كرتو

 مسق ءاملا ةأزن ربه مهل رانلال زئو هقق# ىف

 ' بدم ساعت ل لاو 5 30 تدع من دمل م ذاه ىنعي 7 اذدالا 0

 ممدرو رواف ا هموق مدّة ريخ ىلاوعدسالو و ةقاعلا يل كد كمسإ مف 0 َّك
 - 4 لق هناكف هل عواطف

 ةمايقلاو راه ود دعس ثكل اسدلاف م | !ذداؤ هم وع دع ىثعب

 ْ و 3 2 م 2 1 مو ْن دما دعبال 1 ا

 ماتو بيعش موق و اص موق ةبادع ن ناكو هلال اص موق ( د تدعباك ) هلل هللاةجر نم برعش

 2قوف نم هان انطفاء وتاو د مهاجرا 2 نم مهانا حل حاص موتفديدشرح مهماصا باذعل اي ةوهبصلا ناك امهذلك ءاوس

 ( هئلمو نوعرف ىلا ) ةنب ةخ ىهتايإالاو ةنب دح 1 ناطلسو ) عسنلا (انناي اىسومانلس رادقلو) باذعلاممسؤر
 ارت د )باوطب( ددتأ) نوعرف لوق ( نوءرؤصا امو ) ىسومهلوقاو "رنو ( نوعرفسم رح 1 اوعمتاف ) هئاسؤر

 )ع اناثلا مهدرواف ةيقلاموي) هموق دوشو مدقتب



 اغنأ نولعت فوس ل هن اك اهف هلع ن ع مك اول ةقلعم ةماهفتسا نم ( بذاك وه 00 هءز باذعدينأب ١

 ناد ىذلا قشلا نول فوس لق هن أك اهنف لعدق ةلوو بذاكوهام 1 ء_عدفب هب ىأ هيزخ باذع ه

: 
 ىردقت لصو اهعزنو لصولل عضو فر # رهاظ لصو فوسعافلا لاخداوك اوعدو مكعزف بذاكوهىذلاو هزل

 0 نولعت 1 لاَقؤ نأ 5 اعوا 00 0 .٠ م مسد وعل 0

 1 1 1 عاقل اا با < 0 ل ل < 6
 9 / 0 او 3 ]| دع ا عفوك ءافلاو مامثالا ةروسؤو 0 قيس 0 هنز زد ا ا 0
 / ا

 ا يرسم أ باوج هتالائهه اهفذحو كلذل ببس هيلع مهايف نكمتلاو رارصالا ناب عرصتلل | هس | طظتنم عم |
 3 ا 0 | ىلع فطع # بذاكوه نمو 9« ليوهتا ىف غلباوهف كلذ دعب ن وكياذاف نان لاك

 ترافل قدح ترارح 010 وبذكو هودعواال مهنال لب قداصلاو بذاكلا لعتس كل ودك هلميسق ةنالال هس
 ن.ريشعلاكبقارملاىنهعوأ |

 5 ع 1 قداص وهدمو هسارق ناك لقو مكمو ىم بذاكلاو بذعملا نم نولعت فورس لاق

 بفترملا معو ارشافملا فمع || لع ذك وع نمو لاق ايذلك هئوعشي اوناك امل مهنكل هيلاىئاثلاو مهيلا لوألا فرص |
 ءاحامو) عفن هن رم عع عب د ىنععي لدعف راظتنم 3 بقر مكعم ىلا ف م 4 لوقاام اورظناو © ايدها 0 معز | ١

 اونمآ نيذلا وابيعشاني كنرمأ| ابيعش انيجنان صاءاحاملو © عيف ةرلاكبقت ولان ريشعلاك بقارملاوأ أ ميرصلاك بقا نا

 نيذلا تذخ ا وانمةجربدعمأأ 522 هقبس ملذا داع ةصقىفاكواولاب هرك ذاع 3 52 هعماونمآ نيذلاو

 مهبحاص ( ةعصلا اولظ أ دعو هلوق كلذو دعولادعبركةهناذ طلو اص ىتصق فالخم ا ىرخ ىرد

 ناواوكلمف ةعس ليم | اولظنيذلا تذخاو ل ةيبسلا ءافءاج كذاف عملا مهدعوم نأ هلوتو بوُذكمو |
ايد ىف اواو #3 اوكلهفمالسلا هيلع ليريح م4 حاص لق 3 ةومصلا ْش

 ن.دموداعةصقرخآ ىفركذ 7 نيك اح مهر

 ا
 0 | اهيناويق منك اهيف اوني منأك# ناكملافموزالا موُثِللا لصاو نيتيم دوع ةصقرخا ىفوءاحامللو

 را : ا ردا فائئتسالا امهغلبأو نيلصولا ىوقأو برعلا ءاغلب ةداع وهاك ةغالبلا ىف ننفتلل ||
 كلذ عصلا ,هدعوم نا ا  هءزغ باذعدتأي نمو نولخت فوسوىنمملاو هتساحم 0 نايبلا لع باوبانمباب

 11 2 انو ذكمريغدعو ا ىفعلإ 3 0 مو 9“ هبز 2 باذدع هتايىذلا قشاا انيأوأ هيلا هلع بيس ىفعلإ

 مك ىلا 8 0 اك سع أو ىسحأ دب هللا لدراكو ةتاناارراخ ««اوبقتراوإل هيعدباهف

 05 الظمأ 1 الهاو مهباذعب ىنعي كان سعأ ءاحامل وف بقارملاىنمع بقرلاو رظتنم ىأ « بق ر

 ا ادع 2 0 مارال ذم لخشت ىنإ ا نيوعم اونمأنرنلاو انغاخل

 | 6 ةوعصلا له سمعلاو كرمشلاب مهسفنأ اول ىنعي « اولظنيذلا تذخأو  ةعاطلل |

1 
0 

/ 
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 كلوةك سس ستلاوهىذلا ا

 ناكف ( نك اتموو دقف ْ
 8 .٠ لبقو م مهحاورأ تح رك ةوعص مهب حاص مالا |ةيلع ليريد هل كلذو

 كك 2 افطعت نأ امهةح ١ 0 3 أ

 فطمتاكامهلبقامىلعمجا | 0 : 0 : ئ وهو نيتيم ىن» ه## نيكاح م مه رايد ىف اودعصان اعيجاوتاف ءامسلا نم ةدحاو ةععص مهنا
 |ووحصاؤ 1 رم | نكى 3 امو اونغي ملن اك د قيد ذاباطل ودع اذاريظلا مثح مهوق نم .ةراعتشلا ْ

 ةتغب وه كثب مم م دحأ ولك عك قهر ةعص مب -حاص ليريحنأ قع ا هناكمل مزاللا مئاجلا ) نيكاح مهرايدف

 نيؤ رصتم ءانحأ مهرابد يع لين كا اوتيل نأك

 راظتنم ((فيقر ,مكعمىلا) ىذا اهلاو 0 راظد ::ا(اوبقتر راو هللا لع(بذاكوهن مو) كلب وهلد .(هنز رد باذع)همتأين ن6 .لامتل

 بع عش م و ىنعياوكر رشا(اولظ 7 ذلا 6 اوال م .(انمةجرب ةعماوت مآ نب ذلاواب عش |ذ ا ذم(: او كا

 ضرال اىفاونوكيلنأ اك( مفاونغيملن 00000 (نيك ا مهنكاسمىفاوراصف(مهرايد ىفاوعصأف) باذعا( ةيمصلا)'
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 ”و لتقلا نم كمركت ىتح مركتالوانيلع زعتال ىأ ( زيزءب انيلعتنأامو ) مهل ماركالاو ممل! لملا اورهظأ كاذلف
 لءفا | ىفال لعافلا ىف عقاو مالكل انا ىلع ىننلا فرح هريمضءاليالددقو اننيدلهأ نه مهنال كطهرانءاعزءياعاو محرلا نع
 و ( هللازم مكللع نعأ ىطهراموقاي) مهباوجىف (لاق ) كلذاو انيلع ةنعالا مه كطهر لب ززعب انيلع تين اعل ليك

 زد كيم زعأ ىطعرأ لغو -4 مم- ريت باوكلاا 02 ةاثلاءزجلا ١) ممل انيلع تززعامو لبق

 هطهر قود ةمتاومالكلاو
 ا حي يي كالا

 | وحلا هيفنلا ندد ادهو 071 ع كنز :عانميك ؛ 1 رز ءبانملع ا مول هجو ا

 الكا نا ىلع هيب ىنلا فرح هريضءاليأىفو ندهتلاو بسلاب تاب الاوت لبا

 ىطهرام وت ةابلاق 0 كلذلو هموقةزع هناذناع نعمه مكاو ةزءلاتوش ىالدمف |

 هنود مولع 2 مهناو

 هللا حج وهوه مهتواهتنال
. 1 

 دارو دوطتملا ى ا هوك 2 يا ا رهظ مءارو هوك ”نلسكإو هللا ن ه٠ ركيلعزعا معمذ رع نيحودهللاب نوام

 0 نع 0 نوقموهلل " لع نوقبتالف ذة هلوسرب ةناهالاو هبرككسارشاب, 4. ] زعادطهرن ناكم.وددطهر

 ريدغت نه رسكلاورهظلا ىلا ب وماي رهظو بي دكتلاودرلاو او ةااور راكد الا لمت لا ئرتالا هللان نم مهيلع

 5 يهاهيلع ىزاجف اهنم ”ىثديلع ىندالف © طيحم نولمعتاع ىبرنا 8 بسنلا 1 لوسرلا عطإي نم ىلاعتهلوق

 نر قر ب لماع مكتناكم ىل لع اولعا - ءوعذختاو) هللا عاطأ دقف
 ' انللانظلغأو كانتشلءانم» لقواهرشو تالتقلا أ وسأةر راع سارا وةراحلاب كانلتقل ىنمي (| هوقو ايرهظ 00 5 * 2 5 قع 1 أ ا م 1 >

 1 ا ءارودو تلا ع همم ةلعح

 ىرهظلاو ا

 ا

 ءاحومالكلا اذهنمدوصقملاوانم عنتمه ليقو ميركب ىنهي هز زعبانملع تناامو #لوقلا ظ

 8 | ٠

 ا 35 ذو نر معو هطحر مهما رت>الجال شحدافلا ظيلخغاا م مو هواتش 1 | رسكلاو رهظلا ىلابوسنم

 ا

1 
3 

 ا
 ا

١ 
: 

ْ٠ 

0 

 :| مهناو مهرودص ىف هلعفوالو مهدنع هلةمرحالدنامالل ادلع بيعشل اوني مهنا |

 هل وش مهباجأ ةلاقملا هذه م بيع اولاقالو ممامو مهنيدىلع | وناك مهنأل 1 مهاوقكبسنلا تاريرغتنم
 ْ ةكرن ىتح عنمأو هللا نم دنع 5 ىنعي 46 هللا نم من نظْعرأ موقايلاق © [ ىسماسمالا ىلا ةبسنلا ىف

  نعادتلانال ىطهرلال هللا ل>الو هللاىف قوظفحن نا ىلوالاف دنع ىطهر ناكمل ىنق

 هوقكرنو ؟روهظ ءارو هللا عأ متذيلو ىت# « اير ,يظ ؟ءإرو هوحذخناو مظعأو ْ
 ىلاعتو هنا س دنا ىنعي 7 طب نولمعتاع ىلرنا « هيلا تفتليال 0 كاك ؟

 ىلع اولعا موقايو ب ةمايقلام دا كيزاهف ”ىشارنم هيلع نال اعيج ركلاوحاب ملاع

 اولا 1 لاا ةناكأ' مل كو مكنكعو مكتدؤت ىلع ىنمي © مكتناكم
 ١ ردقألام ىنعي « لماعفا 0 ةردقلاو 0 ةيانعب نيفوصوه مكتوك لاح |

 لدنو مظع ديدهتو دبعو 4ف اولعا هاوقىف سعالا ادهو ريظاو ةعاطلا نمهملع ا

 ! ( طع نولمتتاعىبر نا )

 ذاؤ الع مكلاعإب طاش لق

 ابو ١ ل ىد دةيلع ىح

 ( مكتناكم ىلع اولعاموق

 ١ ناكملاش ناكملا ىنعع ىه

 وأ ةماقمو ماقمو ةناكمو
 : وهفةناكم نكم نمردصم

 ناف»هلفىف ”ىطخملاهسفن ىلع ىناجلا انبأ © نولعت فوس وه ىلاعتو هناعس هلوق كلذ ١ ربع ىعلا نم نكحتاا نيكم

 ف | متهج 0 اق اولعا

 : ؤ> لصو نولعت قوس هلوقق.اهعزبول ]دولل عوضوم فر , رهاظ لصو نول 0 منأ ىتلا

 0 < [لعاذا نوكناق: اولاق مهن عارم لاول تا وحوه ىذلا فانئتسالاب ىربدقت ا أ ىل ن 3

 - وءافاإةراتل صوف كلذ ةيقاع تعي نولعت وس لاقنتنأتلعو انتناكمىل 1ع كدا 8 0 ١
 ًّح 2 3 0 نم نيل عم

 1 نيفتلل 0« نولعت فوس 13 ودع 16 وو - 0 سدا د 00 لع 00 اهل نيقلطم

 وسفهلوق ىف ءافلا لاخداتاقءنولعت ىف 1 وسهلوتق اهعزئوءافلا لاخدا نيب قرف ىأ تاق

 هكر ةبوقع لاقيو هنيدو هداتك نم (هللانم يلع نعأ ) ىىوق ( ىطهرأ موقايلاق) ميرك ( زيزمب انيلع تنأامو )
 9 'ر نا ) باتكلا نم تا قا (اريهط : ؟ءارو ) هوعذبن( هوكذختاو ) هللاةبوقعنم مكملع دشا
 دامب ل: اع ىلا) 08 كرام مكند لع ( م نام لعأوا عاموقايو) ملاع(طيخم) نوامعتام ةبوقعب (نولممت

 نوم فو)
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 وم اسما 7 مكنمطوأ ه6 مهم 0 موقامو) ةفجرلاو عرلاد قو رغااو

 نم لوقن :موهو مضلاب م 4 ري ريثكن ان ل ل ل١ ىدعي 2-7 ><

 لدم ”ئرقو»ءاوصقلا ةئسل ىلع انارودلقا مرجاناف حدف لوالاو لوءفم ىلا ىدعت 1

 هاوةك ىنيملاىلا هتفاضال مفلاب

 لاقواتاذ نوصغيىف ةماج «٠ تقطن نا ريغ اهنم برشلا عن مل
 مب اوربستءاف مهلبق نع اوربت مناف اناكموأ انامز #4 ديعبب ركتم طول موقامو 9

 مأرَ ركل نالديعلا 5 ,ذاو مهباصاام مكتعدعسالف قفواس ماو رفكلاىف م كتم دعت اودزلا ١

 اهنا ثنوااو ا هلاك 1 ىوسلل نأ دعسألو كم نعل 00 00 روك العام

 ؛ااع 0 4 لا اووت منكير اوودعصاو 3 ف ةءيسلاو ليهصلاكرداصملا ةهنزا 1ع

 ا تفطالا نم م6 لعاف 3 دودو له نيمئاتل ةجرلامب لع 3 محر د هب

 ءالا ىلع ديعولادعب ةيوتلاىلعدعووهو 0 ءايلا لج

 ترك دانون همردحو دي>وتلا بووك © لوقتاه اريثك 5 دققت

 ناانم مئتقف كلةوقال © افيعضانيف كارتلاناو قفهنع مهترفنةدشا مهناهذا هيلا اوقلي

 لس قرفلاو ةداهشلاو ءا_ضقلا ىلع ع اق ا ءانتسا ام صضءعب منمو فراظاا

 ناف مت كا نم فول الاثت ام ىلع مهنو وكل ان دنع مهأز رعو كموق 7 كاطهر 5

 تسائل رب كانلتقل## كانج-ر لي ةعسنلاا ىلا لبق و ةرسكعل | ىلا ةثالثلا نم

 نمةبسرق مهدذابو لحال 0 ةن اريجاوناك مهنا كنود 1

 حداملاواهلجال بيلا نسحلاو مهلاعاب ممعىضارلا ىأدتعاط لهالداولاوه ىيلخا اقوم

 مهانعم نوكيدقوىاط1ل | نايلس وب , 1 لاتواملا ِ

 ىتتال تراصف ,هب ولق لع 5 ممم 2

 لاقكاف,سضانق كازلاناو 98 نومهفيو نودع رهان غلا فاوناك ناواهمفتيات الو
 لاق وافيعن فوغكملا نوءعسي ا وناكر يجنا لاقبو جاحزلا لاق ىعأ ناك ةداتقو نا 1

 ىعأابم ثعب ملىلاعتوهناحس هتلانا قورو.أ لاق اليلذىنعي لئاقمو قورو اق

 ورا .ةوةنامزهءاسأل
 هلاوةوهو هدعبأ ام لوقا اذه هيك ىلع لديو 0 هسفن ْنَع عنماهيلع ر 0 ىذلاوهل /

 0 و 0 ١١ نع زدعلا فءضاابدا ملا ل

 7 كان :حرل 3-3 هسا ىلا

| 

' 
5 
1! 

5 

 ل

 | بيءئاياولاةهرارم

 ١ ممالوأ دمالكب ةناهت ساكلذ اواقلقو مهر ركش مدعو مهلوتعرو ضنا امها

 ديقتلا هدر هتدسأنم 0 وهوربج ةغلب قادر كل نعال اني كياند

 ١  00موقرايدامو 0 هانعم ليقو 0 مهك الهب دهع ئيدح ا وناكمهنا كلذو و دعب م 1

 اورفغتساو و مهدااب ١

  5ا لكلا ىفنا 00 :!| و نعلن م ىدعيإ 3 كم اوبوتمت ِس مانصالاةدابع ن ع م ىودعتب و

 ا مث ولا سابع نبالاق## دود 0 ساواونات اذ هدارعب ىنعي# محر 0 ىبرناإ# نزول

  1نواكيت 1 لق لق ةوهتبصحأأ اذا 5و1 لدعر را تددومهاوةنموهف نينهؤملا ءدابعل ١

 ا هناسحاوهلاضفا 0 هنويكوهنودوي نيا اهدانعنا هانئعم و لوعقم ىعع لودق دود

 | اريثكه قفنامييمشاياولاة9ههقلخ ىلاددوت
5 

 | ليقوةريعلا لاةثالادلا نك 6 كنريشعو كتعءاج ىنعي « كطهرالاا

| 
 كانلتقا ( كان رل) كموق ( كطهر لءاززشلا را انيف كا رئلاناو) ) انستا 1 اعاربثكم) لق لن ام :

 كلش مهف ن نامزلا ف

 كاملا ىفوأ كمن 'بكلاهلا

 ايف وأركم ةبيرق مهلزانف

 وهو كذاهلا 0 عسا

 ىوسو ىواسملاو رفكلا
 ليلقو ديعبو بيرقىف

 ثنوملاو كذا نيب ريثكو
 ور ول رداصملا ةنزىل اع اهد

 قيهنااو ل.هصلا ئ ه ىلا

 مكب راورفغتساو)امهو<و

 ( محرىبرناهيلااوبونمث

 نينم ملا نمءافخلا لهالر فغب

 ءانرلالعأ أ دودو)

 بيءشاياولاق )نياصلا نم

 1( لرقلا 3 اريثك هقفنام

 الاولوقنام ةح مهشنال

 وهودمالك مهشال فر 88

 نر هينا بح
 ةوقال ( افيعض انيف كارنل

 ردقن الفاننيب اهف نعالو كل

 اندرأ ناانم عانتمالا ىلع
 كطهرالولو) اهور ماكي

 كتريشع الواو( كانجرل
 ةلتقرشوهو جرلاب كاذلتقل

 مهتلم ل أ نمدطه رزناكو

 طواموقربخام(طواموقامو) ا

 مكلغاب 55 (ديعم م 2 1

 0 |ورقغتساو 0 0

 اوبوت مث) مبدا اوددو

 ةبوتلاب هيلا اولبقا ( هيلا

 (محر وبر نا)ص الخالاو ْ
 (دودو ) نينمؤملا ءدامسب

 باوثلاوةرغغملاب ممااددوتم

 مهبح و مهل بح لاقو
 تح لاش قالخا ىلا
 بيعشاياولاق ) ةعاط مهيلا



 اهب 0 مكيهل 1
:5 0 
 1 اير نأ ١ مكود

 نااآلا ديراام ) حالصالا

 ىَدطَع وى راك لصأ

 ( رقع ىناثلا ءزلا +

 . ىكملاب سلا ناك 21ه هتفلاخنو 13 الا نر دام 6 تعطتساام حالصالاالا دب رانا
 تدحو ولف حالصالا عيطت هدأ تمدام ر ا نع ىهأو فور رعملاب ا مكس

 | كح

 ” ايها ةثالث قوقح دحا ةردنو ةمانام ل اكىف ىعاربنا بحي لقاسلان 00 هنتلا

 | وهو ن ذه ع ةيوحال ذهل وددت أ ةنلعا م و ل هو ! انك ةضلز | ىلع ةثالثلا ةبودحالا ه اوه دنع رك ا ةنلل نااعق حا ةلغلا

 (كعطتساامزركتملا نع هنو

 ءاطتساا له ىأك رظ

 انكقم تيدامو -الامدال
 اكن

 ' لمآ نا ىضتقب كلذ لكو سانلا ق>اهثلاثو سفنلا قح اهيناثو ىلاعتهللاقح اهالعاو

 لمةوفرظاا مقومذعقاو ذ ةيردصمامو ةنع مكتيوناع كا 0 اهناو هل مكتسااع
 ْ لدب ةيريخ

 أأ امو 3 فاضملا فذ هتعطتساام حالصاوأ هتعطتسا ىذلا رادقملا ىأ حالصالا نم

 | هيلع هو هتنوعمو هتادهبالا باوعلاو قحلا ةباصال قفوتامو 6 هللابالا تفوت |

 ْ طقاس مودعم لب هءاذدح قز زحاع هادعامو 'ى ١ * لك ن رم نكمشملا رداقتلا هناذ 3 تو ا
 ا

 ادهج هقول ال هئم

 امو ( هتلابالا ةفوتامو )
 قا ةباصال اقفوم ىلوك
 دوم الازتأد اا

 (تكيلع
 ) 5-5 هبلاو ) تدقعا

 ا ادملاب لعلا بتاع ىصقاوه ىذلا ديحوتلا ضىل ل رابثعالا ة>ردنع |

 ا هللا ىلع ولسا يدعع را ديشاضيا وهو د داءملاةفر ف ىلا ةراكشإ 0 دبا هيلاو 3

 مق لإ لايدلا نع ردن و ةماياتك قا ةباصال قيفوتلا تلط تاملكلا هده و
 000 مسحو هرشارمثب هيلع لابقالاو هما عما ىفدب 1 ا مهنع ك1 ا طا | لابقالا 161 ءارضلاو ءارسسلا ىف عجرأ
 م م رال موقايو 0 ءازدلل هللا 1 عوجرلاب سدو مس ءاداصع ةالابملا مدعو م هيدعتىف بسك لثدمرح

 قرغاا نم 4 حوت مود باصاامل ادم 0 نا لف ىف داداءو 4 قاقش قف كبكيال

20 4 5 
 ىلوعفم تأ كهيعص ناو ةفحرلا نم سي حلاص موقوأ 0 حرلا نم 2 دوه موقوا 3

0 
|| 
١ 

 ىلاو 5 داو لوعقم ىل |

 مم ةايو)هلوقدنمو ني وءفم

 نأ قلمك 1 رححل

 6-0 كل 2
 تاذعلا ةباصا ا

 ون موق تاق لثم ٍ

 اص موقوأ دوه | ا وأ

 الا) در ا (دنر اناا

 ليكلاب لدعلا ( حالضالا
 لا

 امو تعطتشاام) نزولا

 نزولإو ليكلاءاذون ( يفوت

 ١ هلع ) هللان نم ( هللابالا )

 م تطود : ( تاكو

 ع

 لزتياهن عجرأدبلاو ىنسي < بين هيلاو إذ ىرومأ عيجيفتدقعا هللاعىنمي || لبث اسال
 0 اذان اك سو هيلع هللا ىلص هللاوسرنا ىورىداعمىف ممجرا هلاليقو تئاوتلان م 0 2 رحال و ةايو)

 1 ف ٠ ٠ - ىدغب (قاقش) كتلك

 ا ظاومانأف ناصقنلاو سلا ءاربوهتلادح ون ىلا ةوعد|اوهواهدلصأو:ق

 جاحزلا لوداع مناامالاهفرشأ و قرطااريخ ةقرطلا ءذهنأاولعافاهل كراتريغاهيلع

 5 طلاب وحأ

 ا م اهنا وهب م أ ايدي رأامىنمب ة«ديرأن او م .لووصتلاز ع انه ر اكفديلعالا ىولعنالو

 حالصالاالا تءطتساام ىنمي # تءطتساا ملف مكنرب و ىندباييث ىندي # حالصالاالا لف دنع

 ١ ىرابثالانبالاقو قيل رابخ ام مكلرا اتا اعاد نخدإ و ,ءك اهن تسل ىف اءانعم

 0 هيضترءامؤه فيفطالاو 000 هللا ةعاط عاما نمديلا هوعدب ىذلا نا نيب

 ىدهي هناف هللا ىل | كلذنال ةعاطلا ع هاا عيطتسأالو لعقف رادنالاو غ عالب ,الاوهو

 ةعاطلاو ريدا لميس لم سلا قو ]| 3 هللابالا قون امو 0 ٍِع اي نم لضيو ءاَشِن نم
 2ث

 ١ تلكوت هدلع# هتلابالا قءفونامو ىلاعتلاق كلذلف ىلاعت هللا الا كلذ ىلع ردش ال و دبعلا ىلع «
3 

 0 رحنال موقايو # ىلامتهلوقو #* هموقدت>اسع ن ا برطخ كلذلاقامعش 7
 3 ا ونموت ال ىدح نىوادع
 ارك 2 ةلجاملات اذ مكيصينأ ا ىل دوادعوقالخ > ملمحالىأ «ق امش | ىو 2 ئى تقلل
 ع ا نزولاو ليكلاب اوفوتالو

 | | ندي م 3 كل 5 110 م 5باصاام اثم و ةثيبلا ركلا 1 ا

 ىلا رلا ىندي # دوه موقو قر ىءي © حون موف رس 0 0 :( كيصيالا ١
 اوك ى ةئمصلا نم مهباصأامىنمي © اص موقوأ ل 1 0 أ ا

 ع قت حم 1 ل و موثو م (- ونءوق باصأإف لثم)

 2 4 امو 0غ ةوهصلا (حاص موقوأ 0 خرلاب كالهلا ) دوهموقوأ ) ناذوطلاو قرغلا نم حول موق باذع ىنعي



 55 ريك لاص)!(ةنعرمسلاى لا مل 2

 «ديشر اطل ل كلنا9ب كلذ 0 اذرياندلاومهاردلاعيطقتعمهاهني ناك

 موسوم ا 2 انس اوععسام راكذا اوالع و أ كالَذ دصي هفصو اودصقو هباوم 4

 "0 3 ىلع ت ةتئح 000 م 1 أ موقاي لاق 0 كلذ اثنا ةرداملا نع نيمئاملا دشرلاف رحلاب ْ

 ةراشا# انسد اقزرهنم ىقزرو 2 ةودنلاو علا نم هللأ انااا ىلا ةراشا 3 كرما ا

 اذهعم ىل عسي لهف هريدقت فوذحم طرشلا باوجو لالحلا لاملانم هللا ءانآ مهلا |

 ا هفلاخاو هيحويىف نوخازا ةينامسملاو ةيناحورلا تاداعسلل عماسلا ماعنالا ا
 8 ريوكلاو ءأب .الانيذأن ء ىهتلاو ف ولأملا ريمعل ْن نم ةيلع اوركتااع هادا ةنصوا ا

 ملا ا ا كفل نا در راامو ف هل.صخ ىف 0 هتناعابو هدنع نم ىأدلل هلك أ

 ملو هترثآل اا وص ناكولف 2 هيديتسال هنع ؟ اهناام ىنآنا ديراامو ىأ 6 هنع |

 هنعلوم وهو هيدصقاذا اذككلا ادنز تقلا 00 ىهنانا نع ذامغذ هنع ضرفال

 كلذ نعمهاهني مايا ناكفرين اندلاو مهاردلا نوصقتياوناك مهناكلذو |

 ملطاتن لكنا 00 ندلارئاغش مظعأن ءاهن ال ةذل صلا نا ا أومهنلع مرح هنأ م هربدلو ا

 َّك والوقف هدضب 8 فصتدق ب رءلانالىواذغلا ةيقسلا | هكا سس امعنبالاق 3 ديشرلا |

 ءازهتسالا ل.س ىلع كلذاولاقاع و 4 هتقرقح لعوه ل.قوةزاف همه ةكلهملا ةذلغللو ماسلا |

 هاتعمودوكلا نهدياي لءوهل قو كعزفف ديشرلا ملا تن : :ةاكن امان 3-3 لودي رعملاو 1

 ىد هاك لاقإ» 8 دق يتفلاعو كيموقاصعَق مل كن لا لح انيق تيعشايكتا 1

 نابو# 5100 هو 6 رباح م! ىلع ىعإ هي ىل رنه ةنيب ىل 1ع تأ ميأرأ أموقايوؤف بيعش م 4ل لاق ١

 هرب دق ف ودعةبطرشلا ناباوحو 4 ردءملاو ةودنلاو ةيادهلا وأ اعلان م 0

 ىعسإ لهف ةومن لأ و د رعماو ةيادهلاو ةلالخلا لاما قر 2000 فدن

 نرسماع انا

 ىنملاوديشرل 0 اكلات 0
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 مهءايشا مدعو ًالااض 0-2 فما نآوأنت 0 ا

 ملح 0 رمل ىز يا

 نم لقعاالاكو لقملا لاكىلع لسكلؤذودشل

 روع عقلا رتخاىذلانأا ولعاف ىل لقعلامكب م مفرتعا ام مهللاق مالسلاهءلعدن أكف 290

 بو-صالاقيرط ١١ راشخاىل !ءابحاص

 | قزرلال بة وةمعنااو لالا لاملاريثكب يعش ناكل .ةالالح ىنديه# انسحاقزردنم ىنقزرو## |

 | لقو ءاعدلاوءءارقلا لع قلطت ةالصلا نالكرءارقأشعالا لافوتلاقملا هذه نواره
 | ءاشنامانلاوهأ ىف لعفن نأو أن ؤابآ دبعيام كرتن نأ كس أيكن.دأ ىنمي نيدلاانهةالصلابدارملا ||

/ 
 د ل4072 تت 7-2-2 تالا فعال

 كاوا ءارهشسا باغعلا ىلع ؛ دوه هروشس م1
 نب تا ا ا ا - 3 كلا أ 3 ماكل

 كل ا واندنع داش 0 5-7

 كلاب هضتع ماك لد
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 ىلعتةكنا متيأر اموقايلاق)

 ) هنم نقز رو ىبر ندمت ل

 ) انسح ازر ١ هندل نم

 وأ ةلاسرلاو ةوبنلا ىندي
 سجل ريغنم الال>الام

 اراك اوخو فيفطتو
 نا قود أ كود

 نمةعداو ةعىلع قلل

 ةقيقلا ىلع انناتتناو 6

 كرتب سما النأ لعضأ

 ةقكللاو نا وآلا داع

 ءايبالاو ىصاصملانع

 ىفلاخ لاش كلذلالان ودعم ال

 ءدا_ضصق د ا 5 ناآلف
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 هنعىئفلاخو هنعلؤسج |

 5 تن و ةنعىلوو اذا

 ءاملا نءارداص ل جرلا كاقليو

 لوقف هيحاص نعء هلاستف

 دقدلادب رب ءاملاىلا ىلا
 او ادرإو هلا هذ

٠ 
 هئمو أارداص هلع 0 5ك

 عاعا ع

 نإ يعي ( منغ 0

 متاوهش ىلا مكقبسأ

 (ديشرلا ميلطا تنالكنا)

 هنءا زهتسأ لاضلا ةيقسلا

 (تنكنا ميار اموقايلاق)

 (ىبرنمةنيب ىلع) نالوا

 ىبر ند لزن ناس ىل-ع
 ) انسحاقزرهنمىنةزرو )

 مالسالاوةوبنلاب ىنمر 5

 م وز الذ ادالام قاطع

 نزولاو لكل! ىف سلا نم هنع ؟ اهأام لعفا نادي راملوش 7 عءهاخو اق ) (هنع ؟ اهنأامىلا مكفلاأ نا د
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 هنأ زوحيو ليبسلامطقو ةراغلاو ةقرسلااوحن داسفلا دشاثبعلاو للا( ندسقم ضرالا فاو ثث الو ) كلذ نع

 0 مارح وها هزتلادعب لالحلانم م قام( هللاتبقب ) ضرالا ىف مماشع فيفطالاو سمعلا

 1 ناالا ففطتلاو سلا ةعبت نماهعم نومس ! مالاضيأ ةرفكلا ريخ هللاةمقب مناونمؤتن اااظرش (نينعؤم, كا

 الاسد رهظنالو اقعلا نم هيأ مو؟ وس : ةاحملا عم باوثلا 20026 ال 11١ لؤضح نمناع الام رهظت

 ا ضرالاىفاوثءتالو 5 هاوقاذكو رعد رادقملاف 1 كاارغ ى 52
 0 ميوثلا ناذ 1

 ض 3 2 9 .٠ 3 . - ١ م
 | علان روشعلا داك نكلملا سحاب دارملا لشموداسفلا عاوبانم هربعو قوقحلا

 لف حالصالا هيدصقام جارخالاخلا ةدءافو ةراغااو قيرطلا عطقو ةقرسلا وئعااو

 كل 0 نيدسفم ضرالاىف اوثعتالو ءانعملقو مالسلاةملعرضللا
 4 0 مرحاع هزتتلادعب لال م نم مكل منا ا

 دايدم_ساب اهحر يح نافا ونمؤكن أ طرتشم 9 نوف ح 1 ١ 00 فيقطتلاب 0 ا

 ” الموكل ىوقىف ىل نيقدصم متكناوأ ناعالاب ط اح و ريثم كلذو املا عم باوثلا

 محك ل هاوَش ىهو ءالاب هللا دمت رقو :  تاطاملا < تامقايلاوهلوقل ةعاط |١

 ميزاحاذ م كلاعا ل 1 جئابقلان ع مكظفحا ه6 00 ظيفح مكلعاناامو 3 ىصاعملا

 ميظعت كلذ وو رفكلا

 ةلذاح لعدم شو ناع الل

 ةكانأ) تارئافأ هلل

 حج 6-5 .ع

 انأامو 0 : ايا هن عحدلاو

 مكيلعدمنل 8 3 هد لع

 ركز ضل باس طل

 ل كن 1

 00 1 ايفو"

 1 | ان واب ماكل أ

 ( ءاثنامانلاومأىف لعفت
 ريثك م السل هيلع سيعش ناك

 ول هللا مع :كيلع ظفاحم تسلوأ ترذنا نيحترذ_ءادقو غلبم مصانانااعناو اهيلع

 :مالا نم 6 انؤابآ ديعيام كرتن نا كسعأت كناولص أب يعشاياولاة لل مكعيذص ءوساوكرتت

 هلم ناب راعشالاو هتاواصب مكهتلاو هب ءازهتسالا ىلع ديحوتلاب مهسمادعب هباوناجا |
 ناكو هيلع ظاوتامسنج نم سواسوو تارطخ هيلا كاءداعتاو ىلقععادهيلاوعدي ٠
 رفالا لءصفح وىئاسكل اوةزج ار قوءرك ذلاب ةولصلا ا وصخ واودج كاذلف ةالصلا ريثك

 ةريغل فب سيال لح رلا نال فاضملا فذ كرتننا فيلكب كرمعأت كتاولصأ ىنعملاو
 ”ىرقو» انااوماىف ءاشنام اناعفكرتن ناو ىأام ىلع طع 4 ءاشنام انلاوما ىف 00

 نولوشهموقناكو تاولصلا

 لوش ناكفادهب ديفتستامدل
 1 ١

 ىهنت و نساكاب سعات اهنا

 ءاغبالاب لحال و فيقطتلا نع ىهتلا باوحوهو ك مار "هن نأ ىلع فاعلا نا ىلعامهبف ءانل 0 3

 كرصسعاتكاو ا انس

 لكلا سيت. فم ه# نيدسفم ضرالاىف اوثءتالو 3 ىل اعود ناهسماوقو ه6 !عأمتلاو ناك اهم ايدل رن اب سمان

 ل هللا ام ىنعي سابع نبال او مكاريخ هللات 00 مهتوقح سانلاعنمو نز زولاو

 هللاةيقب دهاجم لاقو فيفطتلاب 1 مكلريخ نزولاو لكلا ءاشبادعب لالخ نم ْ
 امتكلريخ ةرخ آلا ىفباوثلانم مكلءابأام قيما ةيقبلقو ملرخ ا ةع ظ

 9 تاقاع نيقدصم ىنمي # نينمؤم منكن اول مار لا لاملانم ايندلا ىف مكل لص
 مهل لاقاغا مهضعب لاق مكلاعا اا كف مكملعان امو ظ هنعركتيهن وهن كت حأ

 4 آنؤايادعيام كرتننأكسعأت كتولصأ بمعشاياولاق مهلاتقب سعي ! هنالكلذ مش يكرر نزولا لكل

 5 تلال ناصقتلاو ةدايزلا نمىنمي *# ءاشنامانلاومأىف ل سد نأوأ م اتصالا هى أ ( نيدنفم ضرالاق

 وز زهتسيف لصي هنوريف هب نورعاوناك مهنا ليقواذها ولاق كاذاف ةالصلاريثك بيعشناك داسفلا, ضرالا ىفاولمتتال

 1 7 نزولاوليكلا ءافو للعمتلاباوث( هللاتش ) نزولا لكلا سو اهيلا إلا ءاندو' ناثوالا ةداشو

 اوقأ اع نيقدصم (نينمؤم متتكنا ) نزو ولاو لكلاب روسختام ككريخ لالا نم ركل هللا قسام لابو ( مكلريخ )
 اك ) كتاواص ةرثك ( كتاولصا بيعشاي اولاق )مهلاتش ار 5 هنال ملا ليفكب ( ظيفحم مكيعانأامد )
 ١ نزولاو ليكلا ىف سلا نم(ءاشنام انلاومأىف) لعفنال( لعغن نأوأ ) ناثوالا نم( ان وابا دبسيام كرتننأ

 كرتن نأوأ انؤابآ دبع
 اتعاب ننامز ف ط؛بلا

 ع 5 1

 نازاحو صقشو ءاشانم
 اتاحة خا تاواصلا نوكت

 ازا ة هان ىلاعت هللا اهاعس اك

 ع



 ةمكح نا ل ا سس نم 1 1 مهاهن مث سعالا ١ كالم هيافالوا دع هلا ْ

 ىلع اولضفتننا ءاركيف ةعسب 46 ريك ؟ اراىنا# ف ضواع 0

 ةااىف ودو هيلعمتنا ام اهوأيزتالف ةعسب ؛وأ مهةوق- اوصقنتن اال اهيلع ارك ث سانلا

 باذع ليقو مكتم دحا هنم ذشيال # طرحم مون باذع مكملع فاخا ىناو قف ىهنلاةلع

 6 ولا سلا كاس وأ كيم ايقااموت تاذع دأ ل 5 اطبحاو هلوةنم كل 7 :

 ماو لايكملا اوفوا موقايو # هيلع هلاقشال باذعلا ةفص ىهو ةطاحالاب مويلا

 اقدح هموش ذل سلا ن

 1 00 مهيفكيال هنا ىلع اهيبذتو ةغلابم هدض نع ىهتلادعب ءاشالابىحالاب رص

 لدعلاب # طمشقلاب »ف اهنود ىتأتيال ةدايزبولو ءاغنالا ىف ىجسلا مهمزلي لب فيفطتلا
 دقو هدرومأم ريغ بودنم وهو ءاشا دايدزالا ناذ ناصقةنالو ةدايز ريغ نم ةيوسقلاو ٠

 نوكينا نم معادناف صيصخ دعب ييمعت ه6 مهءايشا سانلا اوستالو ف اروظ نوكيا

 ءافيتساوه رخآآلا هحولاو 50 نونزبو نوليكف ٍمهلبقنم صاقتتسالا نوكينإ

 نيهحولا الكو ريغاا لامف اصقن نوكيف مهقحنع ادناز مهسفنال نزولاو لكلا

 مارأ ىنأ 9 نازبالاو لايكملا اوصقنتالو هلوق كلذنع بيعش مهان اذهلف موهذل

 اونمؤي ملو اوونملنا ةمقئلا لوصحو رعسلا ءالغو ةمعنلا كلت لاوز مهرذف

 هرذحوأ ايندلا ىف لاصتتسالاب اذعاو هوا

 اه 5 أ ك1 اذملاو لاكملا اوفوأ موقايو 98 نيوتاكلاب ةطبحل ئهج ناو ىلاعتا

 ليدعتو ق اذ 2 اك موقت ل-فقو لدعلاب ىأ 7 طسقلاب 32 امهيف اوففطتال 59

 ناذه مهل اوما ندي 4 مهءايشأ ف سانلا ايصخل وىا 6# سانلا اوستالوؤه لايكمل

 نإ زيااول اايكملا اوصقشالول | هنالدحو 00 امال ند ةصقااهذهىف را لا مقودقواتل

 نيعاذهو ,هءايشا سانلا اوسحتالو لاةمثلوالا نيعاذهو نازيملاو لابكملا اوفو ألق

 وهو ميقا لمعلا كلذ ىلع نب رصما وناك كامل موقااناتلقءراركتلا اذهىف جري اغلا اف مدقتام 4

 رركلاودك أتلاىفةغلا ملا ىلا هنم عنلا ىف مجتحا مهق وقح ستانلا عنف ونزولاو ليكلافيفطت |

 لمف اا كلذنم عنملاو رحزلا ىوقيل كلذر رك اذهلفديكأتلاب ةيانعااو ماّمهالا ةدش 3

 0 ًانازملاو لايكملا اوفوأ هلوقو ةكيعتلا ن 32 ىهن نازيملاو لايكملااوصقنالو هلوةنال ْ

 مزال رارككلاف سحاال ادض ىهعا الوقت نالثقاوع هاربا عمو لوالاريغ اذهو لدَك اا هنأ ا

 ليكلاءاشاب سمايالو
 لاو سعالا ىف هلأ اياديرت رثؤ اهنشالو كجرل اص كاوعك وهفامعب خل اذهان نزولا

 صصخال م ىلاعت 0 اوهس دالاطار 1 اب سلق هءامش ًأسانلا اوسحتالو اينانهلوقامأ

 تدع قا ايشالا ميج فكل امعن نزولاو ليتا ع

 دا دوف نايبلا ادبي ريش عدذدلاو نزولاو وليكلاهبف لحديف اق قا ءاش

 ضيقت 0 "| زو دق ادي نع باوكلااناق« هاج ول || نأ [ع
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 اس ا
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 موقايو)ةرخ آلاباذعوأ
 ( نازيملاو لايكملا اوفوأ

 اونلدعااب (طسقااب)امهومتأ
 ىذلا عبقلا نيع نعال 1

 لايكملا صقتن نمه.اعاوناك

 سعالا درو مث نازيملاو

 نسح وه ىدلاءاقيالاب

 ترعرتلا ةدايزل لوقعلاىف

 طسقلاب ادنقم هيعءىجودف

 | نكيلىأ
 ريعنم ةيوستلاو لدعلا

 الو ) ناصقن الو ةدايز

 ( مهءايشا سائلا اوسحمت

 اولاك صقنلا س

 ام ناك 57

 هج و ىلع ءاشسالا

 علا

 ف نو_عقط

 وهف ءاشال 00 لور لاعمال

 كا ١ نوزولاو لكلاب

 لامو ةعسب ( ريخع مكرأ
 قاو) رعسلا صخرو

 هءاونمؤتملنا( كياع فاخأ

 نزولاو ليكلاب اونونملو

 مكب طيح (طيخ موب باذع)
 نم ل مكم تلفطالو

 ريغو ةيودكلاو طحقلا

 لايكمااوفوأءوقايو 3
 لكلا اومتاىأ (نازيملا 1

 شانلا قودح | وطال 1 رهايشأ لئانل اوستالو) لدعلاب( طسقلاب)نزولاو
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 تاذمالة لغم ىأت ناك عت
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 .ةراحنع هيزيمت ِ كوادر 1 سادي ةعم ليقو بادعءاله 1م و # ةموسم #8 هد مضلاو |
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 #« ب ع معيصلا نس لأ فءارسالاب مالا ةلع هن اك ع بصل | ره دع 0 مف ةرلاةءار 0
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 مهمم !مكلهاذ ةراح اهتذخاف .ايوقاو تحاضو: تقثتلا م لزان وه و باذعلا ةده
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 | مه.لعاهبلق مث ةكيدلاحايص و بالكلاحابت ءاوعلا لها عم ىتح عايل اىلااهعفرو مهنا

 ا انرطمأو © 0 ءااع نم 0 مه هبتش ملو ءانا مه ١ فكي مل بالكلا |
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 ,وه دحاملا ليقو ءاطعلا ادا ع ركايزعم ناك اذا دام لحر لاس ةعسلا |
 6 كك , د

 هب © عورلا مهارإا نع بعذ 1 .ىل امدو هنا هلوة # مركلاو فرشلاوذ 2 دل 3 فورت لك

 ا1/تاوحو ةلواسملل عفو
 5 ىرشلا 0 الملا عانتما ددع هل لص ص ىلا تاوحو ةلداع 8

 «انل داح وله دلولاب هز ,اسدلا ىهو هن ءاح ىلا ىرخلا تبالشسإ 00 هنو لاز ىعي

 السيو انملكي ءانعم ليقو انمداختو انلداح لءجوأ اءادا ذأ ءريدقت راما هيف
 أ|ءاس نيرسفملا رويح لاثو هنر ُص هام 5 :دّشال درعلا 0 ب طواءوتاو > أ

 "5 ارأ مدت دك ا

0 

 1 ع .٠

 : ش) ْ 062 غلب ىد-الاؤللا قولك لاكالا لاق نو ب رانلاقالاولا ولاقاهن وكلهت اان هوم نوجا ناكول ميار ألاةفةيرقلاهذه
| 

 النا لة مر ده تود
 اعئاو ام او ج داو

 هتلدام وانلسر لَك راع

 نات كا 0 تناكو طول ولموع

 لهدحاو لج راهق ناكن ا منيأرأناقالاولاق ةرسشعلا اودنجتلابف نع لعن <ناولاقاطولاهيفنا لاق كلذ ةدفالا ولاةاهنوكلهت

 0 تيا لع كيع) هتداس(هناك ريوهللاةجر هللا رد( 3 منيت )اهل (اولاق] تع ( سم ع'ىتلاذهنا)
 ١ 9 ةراشبلا د هنءاحو و) فول( 2 را !|مهاربا نع بهذاذ !*) اص داوم هل > زكبكرلا (دع 0 كلا اعاب( ديجهنا)

 6 ناك ل ل 0 هما 0 5 ه1 هاا دع



0 00- 0 / 

 صقحو ةْز رجعو سن ناد لا د ومسأ ءا رونمهو ءو قيما اهانرشبف دال

 هنأ لو بوقعا ف «وسأ ءارونه أ هوو هريدقنو مدا هيلع لدام هرسفب لعق

 لصفالد رو ترحل ريغ هنافرجلل هتمتفو قوعسا لفل ىللعوأ قحاب مضيق ل فراح

 فراظ | ه2 املا ىلع عفرلاب نوقافلا أ ارةو*فر الاب هيلع كفطعام سو

 لقحتو يك رابلاف امهعوقو لقحت نامسالاو رظن هيفو هته> نم محار
 داولانا ىلع ةلالدلل اهيلا ةراشيلا ههحوتو هءايمسف ادلونا دعب ةياكذلاىف امهعوقو

 ابسعاي هي اتليواي تلاق #9 دلولا ىلع ةصيرح ةيقع تناكاهنالواهنم نوكي هيرشيملا
 « زوجعاناو دلأأ و لصالا ىلع ءابلاب ثئرقو» عيظف سما لكىلع قلطاذ رسثلا ىف هلصاو ١

 م اًعش © سمالاب مالا هلصاو جوز « ىلعباذهو 0 ا |

 ”ىرقو« ةراشالا مسا ىنعم اهيف لماعلاو لاخلا ىلع هيصنو نبرشثعو ةئاموأ ةئان

 لدب طلو ةتاوه وا دعي ريخوأ شوه ىأ فودحريخ هناىلع عفرلاب | 1

 نوع تارا 12 12-205 ميلس ءامد نم 3 كومضت

 تكيضف ىلاعتو هداج س هلوق مهضعب رسف هبو تضاح ة أ ارملا تكيص مكحناىف لاق

 لاق اضلح تما ىدي اكصض ننزالا تكضماو قلاب اها ْ ١

 اقالاموب فوخلا مد لثك ه6 افصلاقوف بنارالا كعضو ظ

 ضيملا ىنمع كدفضلا نوكي نأركت أنه اذهنع باجأو مهضْنب عزامت ضالا
 نأ اغار شكراا لع اهرشك دنع عبضلا دهاشنم لوقب ديرد نبا ناكلآلا

 هانعم لبقو اًضيخ اهريقك لعح 'هنال هنم وهسءاذهو موكللا لك الرمك

 مءرست اهمال ليقو اكعض اهزبزه لعق شعب ىلع اهضعب زهتف ىلتقلاب رصبتست ا
 ك> ل> و نعهللانا تاق» كوعضلا ىنمم ىف مص نياوقلاىأتلقناف : يئاغررا

 دا

 ناس وقو هي ناككلذ ىَأٍعأ هللاف كوضلا ىئنممىف لق نيلوقلاالكو تك اما 14

 داوؤهو بوقعي قا دعب نمو ىنعي © بوت قدم أءارو نمو قكماباهانرسشبفو# ىلاعت

 ايدو كك ولا تركذن الف اهدلو دلو ىرت حج شيعت رمان هناك ترشيد

 تلاق 8 امم” كلذ تلعف اهناو نمتداعو ءاسنلا عينص نه وو اههحو :تبرخا

 تحتام ةيؤز' دنع ناننالا ا! ىتسي هلك ىهو هات و[ [لعاو د اتلبثوإ

 قمعسا نا لوقىف ةنس نيدهست !تذب تناكو ص زوج 5 دلأأ 0 هايع اي لثم 4

 لعبلاو ىجوز ىتعي 3 لع اذهو 0 ةئس نيهستو عسا تن تناك دهام راق 9 َ

]|| 
 قدما نب دم لوقف نيرشثعو ةئام ذ ذئمو مهاربا 0 ناكو 54 يعش 9 كل | ٍ

 «| 0 اه صاب انا اهيلع ادلعتسم ةار ىلا جدد ناك الو هريغ ىلع ىلعتسملا» /
 ماعلا

 ١ ىلعو دلولادعب نال !ادلو ءارول ١) لقو هدعب نه دولوم بوقعيو أ

 أ ءارو ما لب هءارو بوةعينا ثيح نم سيل قدما ىلا هتفاضا نوكت اذه

١ 
ْ 
| 

 ومس موج سبب جومس ب يجب يس ب دج

 ( قحاب اهانرشنف )

 نأل افلا اكو
 دلو 0 ءاناتلا
 ا هنالو لاحرلا نم

0 0 1 

 1 ) ليعمتاوهو
 (بوقعي) دعب نمو( قمم
 ةارشدلو فانش بصنلاب

 قايل

 لد لعش صفحو

 اهان سشيف ىااهان رشف هيلع

 نم بوةعياهلانيهوو قت

 مهريععفرلابو ق*“ا ءارو
 هلبق فرظااو ءادتنالا ىلع

 ديز رادلاف لوشاربخ

 ةلديم فاالا (اتليوايب تلاق)

 نقلا قوةفاض الانا 3

 لصألا ىلع ءايلاب ىتايواي
 ةنبا ( زوعع انأودلأا)
 ىلعب اذهو ) ةئس نيءست

 نيرشعو ةئام نءا(اعش

 ا للديوان .ةنس

 ىنعم لدماعلاو لاح احعشو
 هيلع تاد ىّتلا ةراشالا

 ١ ىلا هينتلا سمو اذ

 نمو قحاب اه انرسدبف )

 ( وقت قحح»ا ءارؤ

 تطاحف تكتف دإواادإو

 تلاق ) رذؤمو مدقم

 © 5و2 [اندلأأ ىايوإ
 ةئس نيعستو نامت تنب

 ك دلو ةريبكلا زوجا
 ىجوز ( ىلع اًذهوزاذه

 عستنبا ( ايش )ميهاربا

 ةنس نيعست و



 1 كالم وأ ةفيخلا ٍِع - .

 موق ةلفع 05 3 ثئاياا

 باذعلا برق عم الوأ

 تطاختوأ

 دقاضا نم عضلازا

 | قحمساب اهان رشيق هريدقتريخأتو دقت ةيآلاف نوكي لوقلا اذه ىلعف اهجوز نسو |

 ىدع تك لاقق نيرسفملا ضعي هروصت 10 هلوقل اريسفت كلذ سل |

 اناس 7

 | | قافطول كيلا ما ميهاربال لوقت تناك اهنا اهيأر ةياضابوأ دانا لا أ

 ا لاق كا تنواوصف ة لقو موقلا 2 و4 لزب باذعلان 0 رغا

 امل نا اهيدناقح ا ةبابل ىفاكحاض ىمل-! ىدهعو

 فب “”ىرقو ه اهغعمص لاساذا ةرعسلا تكحع هنمو

 | اس ءدنع نائسالا روهظلو سفنلل لص رورسنم هجحولا ظاسينا كحمتلا لصأ

 ان درحلا ىعتلاف و درحلا رورسلا ىف ٍلمعتسي و كحاوضلا نانسالا تامدقم

 رك أ هلعو فورعملا كحشلا هنأ امهدح ًاءنالوق كلا اذه ريسفتف ءالعللو
 | ماعطلا مهاربا برق امل ىدسلا لاقف كدعلا اذه ببس ىف اوفلتخا مث نيرسفملا

 أ لكأنال انا اولاقف نولكأتالأ لاقف مهنم مهاربا فاخ اولكأي رف هفايضأ ىلا
 2 هلودمحتو هلوأ ىلع هللا مسا نور " د لاق هنعامو اولاق ان هلنافلاق نب الا اماعط

0 

 ٍ | ىأراب الذلخ هدر هذحمتنأ اذهل ق- لاق و ليئاكم ىلا ليربج رظنفهرخآى ع

 أ مهتدخت انفايضال ك1 كراكو ران عكف هللا لصتال يدنا ةراكإ عارلا
 (| طول موق ةلفغنم تكحم* ةداتق لاقو انماعط نولك أيال مهو م هلأ ةمركك انللفلاب

 | وهو ةثالثنم مهاربا فوخن هم تكض ىلكلاو لتاقم لاقو مه باذءلا برقو

 | مهاربانعو اهنع فوخلا لاوز نم ت ّ 3 لشقو هصاوحو هىاةحو همدخ نيب ايف

 ' ارورسش تكححن ليقو ارورس تكد فال اولاق نيد هفولخ تفاخ اها كلذو

 ا اسس 0 ىلع دلو اذهل 1 1 نم ات تكمن هوو سايع نا لاقو 5 ةر اشدلاب

 اطول كيخأ نبا كيلا ممهضا ميهاربال تلاق اهنا ليقو كلذنم ابعت ىنعي تكيضف

 0 رو بس

 كلذ ةراس ترس مهبادعب تردقشي و لد سرلا تءاح اف هموش مكنات ةسااخنتعلا ناف

 دهاجمو ةمركع لاق تكتف هلوق ىنع» ىف ىناثلا لوقلاءتنظان قفا ملا كعضو

 تضاح لاق نم لوقو بعارل ل لاق كلذ ةغللا ل كاش 3 8 تقولاىف تداحخ نأ |

0 

 اتحد ترغب ا ةرامأر كلذ لءج ناق اهلا اصيصنت كلذ ركذ اعاو تضاح |

 01 اذ لم اذان سدح كمادام ةأرملانال زكنع نسل اهلجوأ لعتل تقولاىف ١
 ناك تيد ف

 تضاح ىنوع 7-00 ىثب سد دل جاحز زلا لاقو ة ع نم دووحل مل تضاح 7 تل 2

 | دوو: تضصاخ ىدع. تكضتخ ن 1 نأ ةديبع وبأو ءارفلاركت أدق: ىرابثالا ننا لاقو

 دشنأو مهريغ هفرع
 لوسي اهب بئذلا ىرتو « ليذه ىلتقل عبضلا كهعتن ْ

 ” 3و تثيط ىأ تكعدف هال ذه ىف ثللا لاقو احرف ضخ اهنأ دارألاف ؤ
 ا
 ” كلا نم هلأ لاش و لاق تضاح 1 تك2ف هلوق ىف مهض»ب نع ىرهزالا |

 5-5 دوت ام »ا تيتو فدع ص اف

 نشخلا | هاف لطخالا:لاقو لاق تقشنار اذا ةئلككلا |

 ١ كوعت (0007



|| | 

1 

 لك
 فاح

 ثلا اك ) مالم 2 مالم كسعأ ( مالسل ة)امال_كيلع انلس(امالس اولق) روظأ لوالاو لظرا

 0 ةرقبلا داو لجتلاو ( دوهةروس مل هئيعشلافوأ ه4 4١" رهو هفلحعلبد ىجاؤثلاف(ل07
 . وسم تح تعصب تح

 || اوركذ ىنعم ىلع اولاقن هبصن ا جس امال اول و طول موت |

 نسحاي ةباحا هعْفُر مال مكيلغووأ مالس باو وأ ءاللس كسا أ اللة ةامالس 1

 ْ مارح 7 مك ناتغ امهو تايراذلاف كلذكو ناكلاو 2 ارو« مي تنم

 أطبا افوأ هيدتيم أطبا اف 6 ذينح لعب ءاحزا ثاافإل 0 ه.دارملا ليقو [|

 ١ لقوفضرلاب ىودملاذينلاو فوذعوأ ردةهناىفراخلاوهنءرخأت افوأ ه.ئيحلاىف
 | ىأرالف له نيمس لعب هلو# لاللاب دتترع اذا سرفلا تذنح وم هكدو راق ىلإ

 | ركتا < ةفيخ مهنم سجواو هركت فمهيسادلانودعال «هبلا لصتال مهيدبا |[

 | كاردالا ساجيالاو ىنميركتساو ركتاو ركتو اهوركم هءاوديرب نا فاخو مهنم كلذ |[

 | 6# طولموقملا انلسراانا فال 8 فوانارثا هنماو اا د] 6 اولاق ف رامضالا لبقو

 | 6 ةمئاقدتأ ماو له لك نالانالاتيديا هيلادت ملاعاو باذعلاب مهلا ةلسسع ةكتالمانا |
 ا ةفيللا لاوزب ارورمس 4# تكمن وه ةءدغلا مهسؤر ىلعوأ مم واخ مه-ترتسا اءارو 0 مهم سج و أو) هلوق هلياد |

 انو ميم رصضأىأ (ةفمخ ا ا ا ياا 1 1 ا 0

 هس 2 ال | اولق) | هكمالس ع ميهاربا مهاىنعي ه# لاق ف 06 واد ةككذلا ا نأ # امالسا ولق 0

 | ذونحلاو ايوثم ىنهي # دينح للا ءاح نأ ثبا اه ف مال. ؟سأوأ مكباع ىأ

 را اذه لاق اأو || ناكو ةيدابلا لهأ لعنه
 ار م فرعا لو ١

 وهو ضرالان د ةرفحوؤ ةامحلا ةراحتلا ىلع ىوشسملاوه

 ثكم لّقو رقبلا مالسا هيلع ميهاربا لام ةماع ناكةداتق لاق كدولا هنم ليس انمس ||

 مل ةليا ةرمؤ+ سجل مالسا| هيلع ميهاربا

 مهءاجو مهارق لف طق مهلثمرب مل ناينعأ 1 5 ةككالملا تءابح إف هعمالا لك أيالو ||
 0 «هبلالصتال# فاضالا ىدنأ ىفعي ْ ,مديأ ىأر الف 8# ىوشم نيعس لجيب |

 5 # مهر كن © ىوشملا لكامل ْ

 ا وه سدحولاو مهذم فرش لوو ىجعل 6 ةفيخ مهنم سدجوأو 8 ماعطلا نم

 لاوزبا رورس(تكحضف) |

 ( امالس اولاق ) دلولابهل | لقوةكتالم مهنأ فرعي ملو هماعط نم ماتم 0 اولزأ, نا كفاخف نكانلإ
 ميهاربا ىلع اوإس ١

 1١ | اس لاد) هيلع اواخج ْ
 لستر قناومالسلا مهيلع ا 0 داق م فرع ( 9 6 الاب ترقاؤلاو تنك : لدن غلا و هكدا ١ 0 السلا هيلع ا اب ةالاو كل 1

 مهعانتمال هلاحر كت أ اهاو مهلاحركتأو مه مهر

 ند ةيحاب لزني ناكدنال موه 5 سو هيلع هللا ىلص مههاربا كفاك اعازاو باقلا بعر

 نم فات هموق باذعب اولزت اكون قالا اعاو ةكمذلم مهنا فسمع مهاربا نا ا

 6 همدق امل ةكئالم 1 فرىعواو مامطلا | مدق مدا هيأ. اذه ةخ لد

 نيسلا| ءارو نم ىنعي © هي ةعاق 3 مهاربا مخ ةنبا ا رودحان نب نار ,اه ةنبا ى

 « تكيضف 2 مهم ن اح ميهارباو ادراة تلتمس

 9( ءركرراشلا

 نال 1

 1 فضلا بح ناكو كلذ معا _ء دنا

 0 :-)ر ,ةباا ميهاربالام
 5 ةراجشلا 00

 0 انف) |

 هنأ يام 0 3

 مهماعط مهقر طب نم سمهاذأ

 رهاظلاوهوفاخالاو وأ 0

 ةككالم 2
0 

 1 0 اور 1
 هموق كو هيلع هللا

 مال فال اولاق اعاو

 ايختلاو فوكلا رثأ اوأر |
 (ةماقدت أ سماو) ههحوىف ا

 مهرواحم عمست رتسااءارو ١

 مههد مهسؤر لع 3 ا

 نب_ح

 3 السلان م ىرعالو 5 1 45 ا مهلأ فرىعولو مهفاخ هنالو نوي ركلاالاو نواك ال ةكفذلملا نادل اعل مهيلا

 ْ ميهازبا اي هك فذتال اولاقؤا مالسلاهيلع ميهاربا فوخ ةكلالملا تأر | ف 0 11

 ا ميهاربا 8 هحوز ةراس ىعبب 4 كاع طول موك لا اك 2 0 0

 نا(مهارباثكم(ثبلاف)

 ل د جاما
 مدا نيبهعضوف ىوشم |
 (هيلالصتال مدبأىأر انف) |

 اوجاتحي ملال هماعطملا |

 اولعاطقةماعط ن0 تح ضرما لاو نو رهنهافوخد سفن عقوأ(ةفيخ ملمس كارز كر

 فو نم تبعت( تكف )ةم داب (ةئاق) راسا هنا سعأ أو)مهكلهنا(طوام ل كا اسرأأنا) مها رباانم(ف مالا ولات ا



 ىلا هلل ةحرب ىجناكا ىجننهنا ىلع لداذد هللادحر مثلا لاق(انهةج رب ةعم اونمآ نيذلاواحلاص انحن) انيادع و

 ولارارجناو مولاىلا ىزآاةفاضاب ( ذئموهىزخ نمو ) هللاةجر بالا ةنألا دحأ لحس ال مالسااهلعلاق اكملمعبال

 حقب و ةفاضالاب

 تامل اءز ا م ءانللا تيسبكا | تذل

 كم ظعال وأ وأ ولاو « امصلا ىلع

 نم مهانيجت و هريدقنو

 هلذ نم أ دئموب ىزخ

 كا ئزدالو رتوش

 كال ن 1 كنه ىزخ نم

 زاحودهاقتناو هللا بدع

 2 .قااموب 5-2

 ظيلغلا باذعلا رسف اك

 كيرذا) ةرخآلا باذمب
 ىلع رداقلا ( ىوقلا وه
 ع .-

 هئادعأ كالهاب بااغأا

 (ةعدا|اولظ نزلا ذخأو)
 ةاع ليريح ةوعص ىَأ

 (هرايداو*ءداف) مالسلا

 نياي٠ ( نيثاج) مهلزانم
 او:2مل(ابهاونغيمل َّك 5ك(

 اورذك ادوثنا الأ) اهف . .٠

 صقاخحوةزح دوك ) مر

 فرمهلاف ىلء(دوقلادعبالا)
 بالاوأ ىلاىلاب اهدا

 فيرا ةسمو ريك ألا
 دا ع تان

 لبيت السر تايدقا]
 ليفارسا و لبئايو
 نقع دحأ 2 لل رخو

 المو أدأو واب ةرآ اشناا ع (ىرسنل 0 لاب يغاربا) ملم

 1 لأ هنا اوأتاحن(ىوتأ اوهاشب رزا) 1 وب باذع 3 606 رى ز> نهوانم)ةمعش را 00 واح اصانح

 م وءاظنيذلا اخ وز هادعأةمقتب

 انتا مسراورفك (يداد رد موت (ادوعثناال ) طقضرالاىفاونوكيملناك(اهيفاونغيملن ا اور
 راشبلاب(ىرشبلاب) مهاربا ىلا( ميهاربا )اكلم رس فعانم اكن الملا نم ةعم ع ندولي ربح (انلسرتءاحدةلو) هللا ةجر نه اصموقا

 ا فورظو ىنبهوهوذا ىلا فاض هال ىلوىن دما
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 سوا موق كال 3 لد و ولو 1 الالف 55 « ىرشباب 3 8 ريع

 اي ااا

 كاملا لا_فالاو ةمسملا ءام*الا ىل اخ اذ نامزلا

 ع دسملا تدب اع ني ىلع. هوقك سي م 1 هيلا هج 0

3 1 

0 
 | نم مهانيجنو ىأ ه«ذنموب ىزخ نءوانم ةحرب دعما اونمأ "ندا طا

 0 دكهوب مئات نعوءةمايقلا موب | يصار عاذ وأذ ميدناب ع ؟الهوهودئهوب ىزخ
 أ نا 0 هلو ىف جراعملا ىقوان عهدا فاضحأان هءائيلا فاضملاباستك ١ ىلع

 || ةهدا اواظ نذل ناو 4.12 بااحغتلا و ء ين لكل ردا ز

|| 

 ا

 1 زيزعااىوقااوه كير
 || اهفاو لل من 5 فارعالاةروس-ىق كاذري ري سثلا قبس © كا مهرايدفف اوعدك

 || نآرآلا عجوف ىباسكلاو 8 30 نيه ركوسا هنون * مهبر اورقكادومثناالأ
 أ نكلا ل اياهذ هي دود ادعالأ 9 3 هلو ىو ور“ ءوباو 0 نءاو عفان و ريثك نءاؤ

 ا ةثالث ىلةوذعستاونكىل قةدكمالا |ى« 0 مهاربا اناسر 5 ربك ألا بالاوأ

 ' كال لقو دلولا ةزاشبب # ىرمثيلاب 8# مالساا مهياع ىلفارساو لل داكمو لبدبج
| 

 اونم اف ناعالا ىلا هاش 0 «#انه ةجرب هع اونمآ ني ذلا واط اصانمحت

 ْ نيرفاكلا ىز> هيفنالاي رح ىع هدئوب بادعن همهأنم كو حا 2 هوب ىز> نمو ع

 ا 3 ىوةلاوه# دحاي كبرنا ىنه اهو هياع 4 ىنال باطلا 6 كبرزا ©

 ا! ىذلا رهاقلا ىتمي « زيزءلا# نيرئاكلا كالهاو نينهؤملا ءاحنا ىلع رداقلاوه ىتمي
 اا ع

 | اول ةنيذلاذخ أوف ىلاعآو هناعس لاك 84 2-0 مول ب انك ريح كلا م 0 هءلع ال

00 
 الك رد كلاب مهسفن 1

 ف ءاع كاع وص مما ل ةواعيج

 و

 اوكلهنةدحاوةهص ميسم بأ|4. 3 لل 0 كلذو يمس

 تءاتفضرالاو ل لكتوداهنذ

 0ر0 مناك ع عر بو احرهرايد لاو ث عضطتال ولك

 | تينع لاَش ر»دلاز ل اهونكسي مورا دلا كلف ود مقل مل ناك ىني 6 اهيف اونغي

 7 'ا الأ# هه تقأو هتينأ اذا ناكملاب
1 

 . انلسر تءاحدتاو# ل>-ونع و ع كفل الا" هروب ري ةاووةسد تثتحدش دو

5 
0 

4 

 ”صحختلا:ذهو 03 دو* ةاادعبالأ م

 | سابع نبا لاقت مهددعىف اوفاتخاو ةكئالملا لسرلاب دارأ «# ىرسثبلاب مهاربا
 ١ مالو ةعست اونككاهتلا لوو ىلفارساو ىلا

 كالمأ د دع._س ةعدو ل ردع ق5 5 ىظرقاا باك نب دع لوو اك

 .هو ىلإ ناد 2 ا

 نبا لوتو تن ىلا لاكش ناءاغلارود ىل 1 اكد سَ 0 7 1 لاقو

 | دع امو لهالاا ىل | ليم" عج 2< - اناسر هلوتو ماما ام علا لتا نال ىلوالاوه ساأيع

- 

 16 اولق )

 ٍّق 35لو ركنال نيتيم(نياج) ينك اسع( م «رايدقاوعغد ة) باذعلا( ةحعصلا )اوكر



 كم 0 اناينتأ ركل ملوش ) ىنوديزت اف )ناثوالا ةدابع نع مكعنمو هتلاسر خيل ىف ( هتيصعنا ١ هللاتاذء ل7 ا

 بصنأ ةبآ م 4 هللا ةقان هده موت ءايو )نارك األ 3 0 دعا ىلا ىايا مكتبا . ( ريد ريغ) انوا كاعل انا

 0 ككل تر 8 ول امالةمدقتم انعم الاح هن 1 مكلو لعفقل ا ندم نمةراشالا ما 4 ءلع لدام اهنقلع دق لاذلا ىلع

 ىأ.( هلام رف و 7 : لك ًاناهور 0 #7 نول لاخلا ىلع تيصتلا تمدقتالفاهل

 3 1 عم اهق كا 5-2
 1 ثالا نع * عتلاوهتلاسر غيم :ىفديدتيصعنا# [

 ن م اهدار 8ع ىلا, 2-2 2 57 5 ىوديزل اق هبل

 0 2 ىودزل اموأ هباذعا ضرعتلاو ههللا تمام لاطباب قيرم نا ريع 4 ريس ريع | 1
 ١ 30 0 ال

 - ذعكدخأيف) رحنوارقع بصتنا # ةيآ ركل هللادقان هذه موقايو# نارسمللا ىلا م كسلا نا ريغ ىلنولوش ان
 (اهورقعف) لحاع كير اهريكتتل اهيلع تكف اهنم لاح مكلو ةراخالا ىعم اهلماعو لاك ىلع يآ ١

 اص (لاقف )ءاعب رالاموي ءوسسإ اندر 01 م هي هللا ضراىف لك ًانااهو رد 00

 شيعلاب اوعتقسا (اومتم) || ةثالثؤهو اريسيالا ءوسلاب اهل ركسهنع ىجلارتيال لحاع *# بيرق باذع مذخأيف ١

 ىعستو كدلب ىف ( مرادف ) 3 الث وني امندلا مرادقوأ م كل زانمى اوشدع 7 رادف أودت لاَ اهورقعفإل# هب ا

 اف راد هئالرايدلا داللا (| ديغ ىأ # بوذكم ريغ دعو كلذ وكل 3 - و 0 و 2 5
 امندلارادفوأ 0

 نوكلم مث ( مايأ ةثالث)
 كلذ) تيسلاموب اوكلهف هيدك الاودقدص هءىثو ناف كرىفأ ةلالاق تح ءازلا 3 زاحملا لع توذكم غو
 الف 95 لوقتملاو دواجلاكر :دنضم هلا لع ثذك ريغ يعور 1

 5 5 سا ءاج

 مدام

 00 الو) 0

 اماما م موبو

 1 (بوذكم ريغ دعو

 عستاف هيف بوذكم ريغ || سابع نبا لاق 6# ريسخت ريغ ىنوديزت اف » هسعأ تفلاخنا ىنعي ؛ *# هتيصع نا |

 فرحلا ف ذحن فرظلاىف || ىت> ةراسخىف لاص نكي مل لضفلا نب نسحلا لاقو مكت راسخ ف ةراصب ريغ هانءد |

 هءلوهفملاىرح هلارجاو || ةراسخلا ىلا قتيسنالا نولواع ىنودزت اف ىنعملا اعاو ريس ريغ ىتنوديزت اف لوش |
 1 لك بادكريخ دعووأ ١ |١١ نم ةقان ” مهل ج جر رن اوءلط هموق نا كلذو هك ةيآ مكل هللا ةقا ك6 موقايو#

 1 دنس ودكملا ا ةقان ٌةر مدلا كلت نم مهل جرخاف لحو ع هللا ع | 1 اوراشأ كانه تناك ةروصكا |

 اانا الرمأ 1 9 هللادبع و هللاتدنك فيرعشت ةفاضا هللاذقات هلوقو ا المصف تدلو مث ءارسشع

 هلق *« لك أ 5 اهوردؤوإ# مالسل اهيلع اص قدص ىلع ةلاد ةزدمو ةبآ مهل ةئانلا هذهتناكف |

 از رو تسعد اهوسعال وف اهتوم ركلع سيلف ىنعي 1 0 تشعلا نهال
 ١ كرب نادر ا ) | ابملاق قع ل باذءو# اهوقلتقنا ىندي 5 دخأ فو# رقعب ىنمي ه«ءوسب |

 مككراسخ ىفةريصب الا دادزااه | دي اوءتعإ# اص مهل لاقف ىنمي 4 لاقف #9 اهور ,ةءف م رسحأ اوفلاخف ىنعي م« اهورقمفإلف

 مكلدللا ةقان ءذهموقايو ) | ىنعي «كلذإإو نوكلمت مث ىنعي مايأت ثالث كدلب ىف ىأ مرادف اوشيع ىنعي ظ

 ن0 0 ةمالع ( د ْ 0 وه ىأ#« بوذكمريغ دعو# أ ةثالث دعب هل ١ مهدعوأ ىذلاب اذ علا ْ

 اكل[ 011 ]مزاج وا رتان "2 ا مكموجوولوالامويلاف نوهصتف مايأ 3 ةثالاث دعي فذ هلا كأي م 4ل لاق هنا ىورأ

 باذعلا مهان أو لاق ناكف ةدوسه ثلاثلا مويلاىفو ةر ىناثلا مويلاىفو ةرفصها ||

 باذدلا ني انرسأ اج نوب ىلامتو هناعس هلوق وهو عبارلا مويلاىف 1
1 2 

 مكيلعسيل رشا ضراىف

 (ءوباهوسعالو)اهتنؤم ]إ
 1 ع | -

 فا اىلع 1 لا ّ دصمو مااسنبر ادا 4ياتق اهولتت ( اير مايأ ةثالثدم( ب رقباذع[ ذأ ١

 مويلاباذءلاركسأب مث ( مأي اة: الثز مكتب دم َّق ) مرادف )اوشيع(اوءتع )اهل مهلتقدعب اص مهل ( لام ) ) رادقت ىلا

 مويلااوعصتوةره كهوج وىناثلامويلااوعصتوةرفصم كهوج و لوالامويلا|وممصت نا لاق باذعل اةمالعاماصاياولاقمبأولا

 انبادع ( انرمأ ءاحافث) دود ريغ(بو ذكمريغدعو)باذلا(كلذ)عبارلامويلا باذعلا ركتأ, مث ةدوسم ,ههوجو ثلا
- 



 ا(اهيف ىرمعتساو) مدآن ه مهقلخ مث بارتلا سمدآ قلخ اهنم ,هؤاشناو وهالا اهنم منشن. مل ( ضرالا نهم اشناوه
 اقلأىلا ةئامالثنع مه راعأ تناكو اهيفكراعأ لاطأ ىأرمتلانم كرمعتساوا اهمراع مكتمدارأو اهراع كلعجو

 اون لأسف طلاع 0-5 لاوظلاراغالا اورعو راعشالا سرغو راهنألا رقج نم, اورثك أ دق سرا ولم ناكو
 ناعالابهترفنماول ًاساذ (و رفغتساذ)ىدابعاهف شاعف ىدالب اورع ا ع رمامز ءايثب أنم

 دق اصاي اولاق )ءاعدن /( تح 54 0 ةجرلا قاد 4 رضعىناثلاءزخلا) (بيرقىب رنا هيلااوبون مث)

 ّى 5 هرب 0 0 0 ه | 2-0 2 7 3
 11 فاطنلا داومو 3 داخل هئاذ ريغال اهن 5 وك وح ضر رالان 1 و ةرواشملاوداسالا اذهلبق

 وأ كل + اةبتساو اهيف كرمع 5 اهيف رم او 8 نازتلانِم اهنه ةلسن قل ١ تاوخرت انكو ارو 1 5 ها د ُُ 3 ا

 دعب مكنم اهثرب و ؟رايداهيفكر اد - لو ىمع ىر م نموه لت !مساواهتر راع لعكر ردقا | انقئاوتو اننيذق لحدا

 1 5 اينوكرتت 1 هك اهتوكن كرايد نر ملعجوأ كر 00 0 ءاونشنا | ؟اهأ) هماع ننام ىلع

 ا .اولاةؤف ةيعاذل « بيوت 3 دج-رل )| بيب َِس هد , ىلر نا هيلا اونو م م هورفغتساذ #9 : ) ان ؤابآ دنعيام دعت نأ

 نا دادسلاو دحرلا ل ايا نم كيف ى ءرثام اذه لبق وجنس انف تنكذق طا ا انناو) ةض 8 لاح ةباكح

 لوقلا اذه انعم« الق ندلاىف انةفاوت نا ؟رومالا ١ راسو 1 انل نوكت || (هيلا انوعدت ات كش ىفا

 ةيضاملا لاخلا ةياكح ىلع ه# انوابآ ديعيام ديمننا اناهتأ 9 كنع انؤاحر عطقنا كنم ب 0 ديول

 | مقوم 0 بيب سم هز نان الا نم "”ىربتلاو دنح وتلا نه هك ديلا انوعدت < ا ىفا انناو

 موقأب لاقل سعالا بارانم ىزاحملا الا ل2 همر ىذوا هنارا 0 ةبرلاىف ىو ةمرلاى 2 اذا
 ع -( ع مإ 6 3 16

 هبادعنم ىعاع ند هللا نم ىف رص نك ف هوم «ةجلر هنمىلات و م : 0 ا 3 . 00 0000 تدك درأ موقاي لاق) نيرط اخ رابتعاب كشلا فرحو ةريصبو ناس 3 ىلر نه ةنيب ىلع تن 5 ل ميارا 00 0 نمفنل قلك

 ىلاآ و ىبنر نم ةنيب ىلع

 هناىنعي# ضرالانم أشن اوه #8 ىلاعت لاق هر ردك لاكو تلا ىلعةلادلا لئالدلا | 0 فرح ىف | ةوبن(ةجردهنم

 كرمعتساو إل ضرالان * قل مذ و مدآ ىنب نه مهنأ أ كلذوضرالانم م كفا ًادتباوه | نيش ىلع هنا مم كشلا
 || دحاولا ناك ىتاهف مراعأ لاطأ كاملا لاو اهناكسو اهراع 0 نمي اهيف | هباطخ نال نيب ىلع هلا
 12 محل له ؟رعأ را هلآ 01 يارا كلذكو ةنسفاأ لات ةئاكالث شيعب رهنم ]او ردقلةهن اكف نيدحاعلا

 ع تلك حاصاي اولاق ف مهئاعدإ بح 2ع نيش ا نعل ا 6 يق قيل ناؤإف كرسثلا نم ىنعي ها و م و رفغتساذ# مقعام كلا هلعج ىأ ظ ىبز نه . ةئيب ىلعأقلا

 00 كن اوح رانك اباشاو ىذا وةلااذه ليقىنعي ## اذه لب قاوح ص |

 ةقيقحلا ىلع ىل ىتاو

 مكح بان نا اوراظن ناو

 0 ىف ىبر تدصعو

 نف (هللانم ىرصنينف)
 (ضرالانم ؟ اثنأوه ١

 نم مدآو مدآ نه مقلخ
 (اهيفكرمعتساو )ضرالا
 مكلعحو ضرالاىف 5
 ْ ا :ان)ا عناكس

 : 34 نأ حاصايا ولاق) هدحو :ل + 0 ىبزنا)صالخالا وةيوتلاو ودح واب هلااو أ (هيل اونونمت)

 ا كش قااتاو)نا : والا نم( ان ؤايأ ديعيامدنعت ناان اه 0 لق( اذه ليق) كوخ رن (اوح سال

 / (ةجردنمىنانآو) بر نملزنن راس لع( ىبر نه ةنيب ىلع تنكنا امتيأر ًاموق ايلا ) هب كشلا رهاظ(بيسع) كنيد ني(تلا ل

 هللا) باذع(ند)ىنعنع((ىنرصنينف) مالسالاوةوبناب ىنمركأ

 د مط للعإ ناكو ,هتلبق ند ناك هنآل
 ىلا ع

 اننيدملادوعت ن 0 ا ل لدقو هربت ربعك

 6 .٠

 هيان ٌوابآ دع مدين أ انام أ 0 عه 9 رعطقنامانصالا باعو هللا ىلا هءاعد رهظأالف ٍْإ

 0ك 4 ير هللاةدابعنم ىنعي 4 ه هلا انوءدباع كش ىنلاناو قعذهل الا ىعل

 هي لاو ةمهتلاقاهعوقوو ن رمقنلا ٌقاقىهو ةسرلا ف دعقوأ ًالذاهبارأ نم كلوق ىف نوبات سع

 ا ؟نامتيأرأموق

 هاا 5 | سام
 ناهرب و نيش ىل 1 ىنعي# ا ةئيب لكعتنل ايف هموةلايسحم خاصلاق ىعلا ١

 ل

 نيكحل 00 ِ 9 تاو >7 |

 هللا ٍباذَع نم ىتعنع نف ىأ# هللا نم ىف رص 4 0 ع خو عي هجترذتم ىأل او ْ
 ا



 1 هروب# ىلا 5 رزاثالا را

 او عا م4 ال 1 ,.ىدعع اع ا رىدع نمومهلوس راوصع ما

 8 ءن مدمنع ونبعا اطلا مهءاربك ىنعب 86 د ع ا لك اوءاو و9 لوسر :لك ةعان

 لل هايد نماوعاطاو م 0 ؛امونا ءالا لإ مهاعد ندا وصع ل رىنطاذاادنعوادونك

 ةثءالا تاءح ىأ هكمع هلأ و 3 ام كل هده اوعتاو 3 مدرامو ر |

 ل رار مر اورفك اداع ن ناالأ باذءااىف مهبكت نيرادلاىف مهلةعبات | ||
 ةلالدلاهءدارملاو كالا مهيلع ءاعد هي داعل ادعبالأ# ر اذن ند هءاورفكوأ همعت َ

 | داءاو الأ ر ركع مهنع ى ا تالا مهيلع لزن ا نيبحوت_م اواك مهنا ىلع 0

 ةاعل ناب فاعع هك دوه مود 0 مهلاح 0 <ءالا لع اًدد-و مه سحال 9 .ظفت ميك 07

 | من ىرح اع كعدلل مهقاقعسا نا أ ءاع :الاو مراداع ةيئاثلا داعنع م هزينع هتدافو ا

 مرا ٍِع هلا نم م 5 هللا ل عا موقاب لاق 0 مهاخا دو لاو دوص ني ا ا

 0 ا ميد تايآب اودعج ف مهراثآو

 سو هيلعللا ىل هد د بط اخداعةصقرك ذ نم عرفامل# هلسراوصعو عر تاياب اودج |

 او ؤاوريس لاق هن ًاكهراثآ ومهروبق ىلا ةراشاهفوةل.بقلا ىلاهدرداع كلت ولاقفأ

 ع ناقلات زامل هدد ىلاءتدلوةنمهااح فنصو مئاهايريتعاو اهلا |
 بذكن منالوأ مظتللام

 1 قولا اود مهمةلفسلان 0 ا كح وا وو سرلا لكي ذك د ةة:لوسرب |

 هعشالو قال .قيال ىذلادناعملا دنعلاو هللا ل ءدر لاه سفن ىف عيفرلار الا نهدار ماو |

 اما مدح الي فايدب :ىنأاع 1 1 وهىنء؛هلسرا , وصعو مالسلا هيلع ْ
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 الل انلإب ةوفلا فعاضتو راطمالا
 و

 غرفم ءانئتسالا نالوغلالو لوقلا لوقم ةااو تاذراخاب ماكتتو ىذهت كلذنمو

 < اكلات 0 سم دعب ة ص عب انتم م لع رطملالزنيىعي 3 راد مكيلعءاعسلا لسرب 0

 مهنا مال لاهيلع 00 هرب خاف م 3 روكا سب تطخقو رهدالب تبيدحاف نيت_س

 زو # ةلعلو اتناك 5 رطملا مهيلا هللا لشمس 00 د

 لاومالاب موق مان نا م كب هانعم لقو متدش ” عم ةدش ىنعي ه“ كوت ىلاةوق

 .مالسلادلع دوه مهالاقف دلترلف ماسنماحرأ ع ىلاعتو و هياتم اكلذو 2 والاو

 ااه دلع تاكا ل ةتايمألا ماسر اداعنو الامزودادزيفرطملا هللا ل منتمأ نا

 ندلاق ةوق نود قو ذالوالاو لا ومالاب ةوق نودادزبف ناددالا ةرقىلا

 رشم مكتوك لاح يد وىلوق 00 ع 2 3 نيه رخاولوتنالو هع
 ٍِع اي
 ف 01 3 ليودام 1 ىلع ةحمداو ةحو ناهرب ىأ © © ةنب اندئ>اموهاياولا ع

 ىنعي#كنينم وع حا كلل نو كالا اح الانتهلا ه داع : يابو

 8 اند !ىعل 3 طا أم ىطاعتن مبا وعاب عار - صل هارتعاالال وق نا #9 نيقدصع

 ااه ) ءوسب انتهلا ض تاق كارتعا مهلوقو»وادحاوالوقالا لو اوقلاعيج ىتتف ىف فرحنا ( ءوسبانتهل ١ ضعب
 عءعودسل "0 صعب 0 ءا هك هدهالا نال دقو كرك ا

 00 يارا 5 كاهنناهف لوقتام را 0 0 1 كلوش 0 كلوق 5 1
 3 اهقشت كنال لب (ءوسانتهلا
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 ف

  حسسملا جس يبس جو

 0 لا كلا اّياحبا لبق 01 كا دنعو ركع رب أ رخآ مبخ |

 مهركذ ىو اهب كموقو تن 2 هاح 1 كيلا َّق فاككللا 0 اهمحوت ىف |

 ١ فكف اهوعع#لا ملال مرزاك عم مهناو مهريع طلاخ لذا اهلعتي مل هنأ ىلع 3"

 ا ١ نا ب مالسلا ةيلع ون ريصاك موقلا ةيذاو ةلاسرلا قاشد ىلع 2 ريصاف 0 مهتم

 ىصاعملاو كرمشلا نع «© نيقتملل 98 زوفلاب ةرخ آلاىفو رفظلابايندلا ىف # ةيقاعلا

 | نايب فاطع ادوهو هموق ىلا احون هلوق ىلع فطع # ادوه مهاخا داع لاول

  8ا 7 هريغ هلا ن ه مكلام 2 هلو 7 هللا | اودبا موقاي لاق

 |  0 3اهلعحو ءا6رك نابوالا ذاع قا » نورتقمالاهتا نا 3 هددحو

 | تبطاخ 7 ىنرطف ىذلا ىلع الا ىرجأ نا ارحا هيلع مكلأساال موقان 0 ءامفشل

 جا

 ناعالاب هللا ةرفغم اوبلطا 4 هيلا اوبوت مث مكر اورفختسا موقايو ًاطللا نإ

 اوناكنوك<ينا لمت<تلقءاذه لبق نم كموقالو تنأ اهلغت تك املاق فيكف ملاعلا ف

 سوديلع هللا لص هاو ل تاوحوءارتاسو اهليصفتن نآرقلا لزتفةل2 امولعت ظ |

 ةداعس!اءزوفلاو ءادعالا ىلع رفظلاو ر سم2 لا نب ةيقاعلان ا #«دموق ىذألع ندب 9

 مكلام ف ةدابعلا ىف ايشدعم اوكرسثتالودتلا اودحو ىف

 نواظعتتف ىنعي 6 ن رول ةءتالف أ ظ ةرخ آلا ىف نبش, وايندلا ىف ىنقز رب ىذلاوههناذ ىنقلخ ىف

 بواطملاوه هنال ناع : الا ندع انهرافءتسالاف هناوث م م 5 اورفغتسا موتا

 0 مكب ونذ فالاس نم وديع مكتدابعو مككر ش نه ىنها 0 هيلااوبوتمث الوأ ل

 ع

 ا 0 هناوت هل
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 صااخالاو ةيوتلاه لا اول ) هيلاووتم )ير اودحو( م 5 5 ,ةدتساموقايو ) ةينا

 ا ةيوشم 0 عجن الام ةووصنلل م ةيهتلل ةحازا هموق كد لوسر

 ١ باوصلاولطبملانمقحلا اوفرعتف مركلوةع نولمعتستالفأ 6 نواقعتالفأ 9 عماطملاب

 ا ةعرلاو هللاب ناعالا كعي 5 اعا ريغاا نمىرتتلا اضياو ةيوتلاب املا اواسوت 9

 ١ تنأاهلعت تنكامدل وقصف هتمأ تزاك كلذكو اهلعيملو ةمدقتملا ه1 02 : ملايمأ ناك

 ْ ام كموق رشم د ىلعدجاب 4 ريصاو 3 0 هلا لوزن لك كموقالو

 , انلسرأوىنعي 6 داعىلاو 8 لجوزع هلوق # نينمؤملل ىنمي 6# نيقتملل 9 ةيورخالا
 ظ © هللااودبعا موقايلاق وه نيدلاىفال بسنااىف مهاخ | ىنعي ادوه مهاخأ 9« داعىلا

 ا وهملا ل هنأ عل 0 هريعهلا نم ا

 ا » نورتفمالا مثأنا 3 مقتنالو سفن م راخاماف او هدم 5 ىتلامان مالا هدم ميل أ

 ا ةلاسر لاء 0 يعل 2 هيلع كا موقاب 0 هريغ مكتدابعفنو ومذاكالا مانغا

 ا 6# ىلر ّ ىذلا ىلعالا 0 هك ىر جال ةتءنعاال مهيأ

 هلاورفكلا( نيقتملا)١٠ إلا

 كلام ( هللا | اودد و(هللا اودع ,ءاموق ةايلاقادوه) مي( ءاخأ) داعلانلسر أو (داعملاو )شحا 1

 (هيلع مكلئسأال ءوقاي ١ اهتدا معلا مسمي ملهللا ىلع نوذاك )0 نو رتفمالا ا نانوالا ةدا عل متألم( م مك

 نهذمكل اردللا نوةدصت 0 رواقعتالفأ 0 ىنتاخ (ىرطفىذلا ىلعالا ) ىبأ 2 نا) المح ١( رجا وأ

 ون كبك نملو كلذب ةاعلا ىف عقود 07 كر ا ةلاسرلا غ- بلم ىلع ) ريصاو را جاو كيلاىناح ال

 ةئاطاو رشاد ءاح أدان لاو )كرشلا نع ) نيقثملل هم اغااو رس داو رولا هموقلو حونلذاكا كا

 اودبعا موقاب لاق ) ناسك 0 ةروس ١ ١ فطعأ (ادوه) معاخأ اعلا ارو رح انا رأوىأاحونانلسرأ ىلع

 نمركلام 1 هودد-و ) هللا

 ةفص عفان عفرلاب ( هريغملا

 ورك راخلا لع ىلع

 متن أن ا) ظفللا ىلع لعرجلاب و
 ىلع نورتفت ( نورتفمالا
 ناثوالاك ذاحاب بذكلا هللا
 مكلتسأال موقاي )ءاكرشدل

 لععالا ىرج أن اا رج هيلع

 لودر مام( ىرطفئذلا

 لوقلا اذب.هموق هحاوالا

 ةوهصنلا و ةهصنل | منأش نال

 اطملا مسحالا اهضعم 2 1| مس>الااهضحر ال

 0 ئش مهو مادامو

 (نواةعتالفا) عفنت ملو مح"

 الزم ةيحعصن نودرتذا
 0 اباع ل

 ردك آلا ناوث وهو هللا

 ا ل ا

 (مكبر اورفغت_-اموقايو)

 هيلا وب وتم هناوئمأ

 هريع ةدانبع 0

 مهاذأ ىعدحتاب ( دبصاف )
 (ةيقاعلانا) كايامهمدكتو

 ةئلاوةرصنتلابس الار ل

 كار

 ىذلا ريغ (هريغملا نم



 1! دلاقأو 1 1 ال. دكادقف هعاسأو هارد ةرثكب هقحف ىهو ةيمانلا تاريخلاىه( كللعذاكرو)
 ْ وأ تاءاج اوناكممنال ةيفسلاىف هعم اوناكنيذلا مثالا دارا ناسيا نء( ك0 أ ىلعو زهلسن نم ةيقايلا نورقلاف

 (مثأو ) هجولاوهو رهدلارخآ ىلا مالاىهو كءمنم ةكشان ما ىلع ىأ ةياغلا ءادتنالو أمم بعشتت مالا نال مأمهل

 نمو هريدقت فود ربخلاو ةفص شعااىف ضفخلاو قزرلاىف ةعسلاب ايدلا ىف ( هع تا ءانج اعلا

 مالا نا ىئعملاو ةرخآلاف ىأ ( م باذد_ءانم مهدع مه هيلع لدي كعم نم فدانا وا معتم | أ

 ماع حوت ناكو ر رانا!ىلانودقنم امدلاب نود *ما كعم نمو كءعم نم نش نينمؤم مث ًاللعو كنيلع تاكربلاو انم

 ” مالسلا كلذإف لخد بمك ن دج نعو ةنيفسلايف 0 هنم نافوطلادعي قلخاو ءابنالاابأ مالسلا

 ف ريو رة جانا - مامأب لس ءديباققو 4 رقع ىاثلا هرلا ) ةاقلاموبىلا ةنموموب نوم ل1

 ع
 ١ ك

 طبضاك ىرقو 5 اناناس رع قس كان تا دايز وأ كماعاك رايممو ه# ك.لع تاكربو 9 5
 عقر لأ اها و مالسلا هب هيلع

 اهدعب لجلاو ءادتنالا ىلع

 املا انما نة
 اهلعت تنك امكيلاام>ون

 قارا( كندا كنا
 ءامنأ ضعب ةضقااكلت
 داوي كك

 نيذلا 35 منا ىلعو ه# كعمنع منا ىلعو 2 ىلثلاا 1 وهو ا اع ةكرب ,ومقلاب

 نو“ ا 3 رااوك عمن 2 17 مثاىل اعوأ مياه مالابعثتاوأ م6! ر يعل اعأ اوه كعم

 بادعانم مهسع مث »© امندلا ىف مهعتم ملاكم نمو ىأ ه# مهمتفس مثاو 0 ول

 1 حاصودوه مورد لو ةعم ند 5 رذ نم راتكلاا اناا - 0 4 4 مبأ

 1 حون ةصق ىل لالا كاع ١ نان للا طولو

 | اهضعب ىأ 3 تنغلا ءامثأ ند 0 اهريخو ءادحالاب عفرلا اهاحمو مالسلا هيلع |

 وهو اءاينالا نم لاحوأ كيلا ةاحوم ىأ اهل ريمعلاو ناثريخ #* كيل! اهيحون |

 ادهلبق نم كموق لاو تن ايعت تنكاأم # 00 اهلا نءلاحوأ 2 قلعت هءأم ١" نمو ريخلا |

 نمر كم وذ دنعوا ككتع

 نموأتقولا (اذه لبق

 تاداه_س ( تاكربو (

 ءاج ( مثأ ىلعو كيلع )
 نيدتشلا» (كعم نك 0(

 ةعاج( مأو) ةداعسلا لهأ

 ( اي ( ممالصأىف

 01 رت لعب سال

 0 دارمأال قو هندايزو هواعو ورينا ثوم ىب 5 1 ا 3 كيلعتاكرب وانم ةهةمالسون رهاب

 ا ةير رذ نم ملاعلا ل اكو ةما 20 د6 د لءح كاك و هنا -هللانا 8 ةكرتلاب

 ىو 3 اع مح م ىلعو 0 مهريع ةيفسلاق هعم ناكنم بقع ملو ةثالثلا ا

 كدعب ن ا نورد * ىلعو كدع اك روسملاوبت ةنمقسأ اق كعماوناك٠ نكمأ 3 كب رم ىلع 5

 موب ىل | !نمؤمل 0 قلخد ئظرقلا تبعك نب دع ل لاق ' نو:ءؤمام هو اذ كدالوأ ة هيب 0 هب

 ع كدعب نود ةرفاك | 0 ىأ مالكا ب ها 2 هم ةسعأو #3 ةمايقلا

 1 8 في © مي باذعانم هس مث مهلاجآ ىهتنم ىلايشملا ف | (
 1 4 بدلا ءابنأن م كلذ

 مهيسع 06 2 تبالص

 0 م ًاتاذعانم ( 6

 مدو نادك امتد ع

 سابع نبال واق 0 2

 | ها كان را َجااذصةااهذهنا ١ ىعإ ؛سوفةيلع هللا ىلدىئلل باطخاذه |

 4 كموقالو تاهيل تتكامكلا اهمحون هول 2 تبيغاارابخ |نم نعي بغل اءامثأ نم هموق ٌ

 )1 ةفورععتر 0 1 نإف؛كللعن 3 رقلا مفضل

 ىلا هللا ج ءاامهعشا تل

 1 ْق 8 0 ير طي و 2 00 9 كد مام هم وتاعدوةنس نيناكو و ةثامعبر رأنءاوهو , م سلاةماع ون

 ودنسنيس و ةئاع دا ةنئفسلاقف كر امس شاعو ةنس ةئاعس

 ١ ) هل إعالا بايلا ىف 9 لجو ملا ييلاو 0 1 والا تايلاف 0 ةقيلاو عارضا لفسالا

 ( كلت ) ثفايو ماحو ماس نينب ةثالث هعم ناكو هيلع اك ولصمد آدسج ءاسنلاو لاحرلا نيب ناكوةأسءان وعي رأوالجر

 ّظ ام)ةضاملا| الار رايخاي داي كيلال يربح ل دسار :(كيلاا موس وب ١ ) كنع تئاغلا راك ا نم ) - غلا هان نم ) هذه

 نآرقلا ( اذه لبق نم كموقالوتنأ (ّ مثالا ناخإ ) [يلعت



 ١ ل 1 مك معا 2 5 15 ٠

 ا الهح ا 1 زامضالا مالا 11 ا نأشىف هزاجهتسا |

 صالاهيتشا ىتح هنع دلولابح هلغشانكل لاؤسلا نع هانغاو لاخلا ىلع هلددق هلهاأ] ا

 اورسكاممنا ريغ صاعنباو مفان اذكو ةديدشلا نونلا ومالا فب ريثكن| ًارقو»هيلع |[

 | ءايلل ةديدشلا ترسكو تانونلا عامتجال ةياقواان ون تفدخش ىنائست هلصا ىلع نوتلا |

 بر لاق # لصالا ىف امتابثاس يور ةياورب عفان نع و+ةرسكلاب ءاقتك ا تفدخ

 هتععصإ ىل دع الام 6 لع هب ىلسيلام وف لبقتلسي اهف 6 كلأسا نا كبذوعا ىفا ||

 | ةبوتلاب # ىنجرتو 8 لاؤ_لانم ىنم طرفام ىلرفغت مل ناو ه# ىلرفغتالاو ف١
 / #« انم مالسب طبها حوناي لبق  الاعا * نيرساخلا نم نكأ ف لعلضفتلاو ١

 كا انةهح نم هراكملا نم لس

 70 هيام هللا ءامقر ىلا هدلو رارصال روظع كلذنا عيال وهو هدلوىلع |

 زاوحي اع هءكل سلام قنااستالاف 0 ناكف زوحال كندا 0|

 ادع لثل ىنمب. 6 نيلعاشللا د نوكت 7 نأ 9 كامنأ ىنمي ه« كظعأ ىنا © هتلئسه |
 رذتعأو كيلا الأ ىنعي 4 كب ذوعأ ىلا بر 8 حون لاق ىنمي <« لاق 8 لاول َ

 ام رعأال اناؤ تويءلامالعإتنأ كنا ىعي # مهب ىلسيلام كلأسأنا 8# كيلا[
 ف ص

 :* لك .تءسو. ىتلا كتجر 4 لع هب ىل سيلام 7

 *« نيس انف

 ىلر فغتالاو 2 ع كد د ىلع ى تلاد 9 0 كيلا ردتعاف ع | ىادقاو ىلهح قع
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 م6 لصف زتجمس

 0 رملالا 6 ريغ لعمنا هلوقنادنا م وعايي دب الأ ةمدصع ىر . ال نم تايآلا هذه لدتسا دقو

 ىبا لات ودناعستإوت هوه. كل يلام ن "| اننذلف هلوشهنعمامادهلفروظعوهو لاؤسلا

 لا كلذ نا لع لدن نيلهاجلا نمن وكتن أك ظعأ ْ

 هياعاج ودعودقن راكل> و زءدهللا ناباوملاو 4 مبتدا ارودصمىل !علدب هلذج رلاو رولا

 باطود دمور ,حزدبفف الهحأ ناك لاو

 2 2 مو رهاظلا اذه ىضَتَع ا ليوأتلا عبنأو لفالا رهاظ ون دخ ًانهلهأو هممت نأب مالسلا

 0 ,عدللاةمساعف بدس ١١ ذهل لاّؤسلا اذه ىلءمدقافىل ا اهو هنادعس هللادعو كثب ملودن 7

 رف عاةكرتزرتكل :هدعو ْن 0 سس سيل هن اهل نيبو اعهبهل سيلام هلاّؤوس عا ١(

 هتيطاخ نع هامنوا ول 0 2 كن ىلامتو ناس هاذ اعاوملاص |

 لحوز ع هنر ىلا ًايلف دا د كلذ نم حوت فادعد 0 هسق هل ندع مل اع ئف 2 لاؤسىلع ةماذَق أ

 سلو نيبر ملا ت 0 رارثالا كاع كح نال ةجرلاو نوفل دست لإ هنذاعو دعا 1!

 همادقاو هلنوأتى

 نا هيل : قفشاف مهن 0

 قوس م مثل !اهلع حون نه هب م صءمو بنذ رودص ىدتشام تايآلا |

 ايدو هلوق ه دع معأدتلاوةيصممالو تن نذل اذهودف هلنذُؤ 0 ملام هلاؤسملع |
 ا

 6 مالسب ضرالامل | لبان | ةنيفسلا نمل :ىأ + © طها ونالت |
٠ 

 ا

 ىاوي
 ا
 ا
 ا
|| 

 ا نم لوقااهيلع قيس نم ءا ا نال * نياهاجلا نه نوكلا نا كلقءاىلا 0 هأ 1 أ

| 
 ظ
 ْ ا

| 
1 

/ 

 ندهن وكت أكل عألا 0

 ىمناك وه ) نيلهاحلا
 نمننوكتالفهلوشانلوسر

 ىلا بر لاق ) نيلهاجلا

 سيلامكلأسأنأ كيذوعأ

 تل نأنم ىأ ( رعب هان ىل

 يعالام ا 6 كتم

 اظاعتاو كب دابايد انهتححب ىل

 ) ىلرفغتالاو ( كتظعوع

 ) ىنجرتو ) ىم طرفام

 هلم ىلا د 5 3 ةيصعلاب

 ا (

 ا اح 7 حوناي

 لق نير 5

 5 ع 2-0
 نم هم السنوأ| اه

 ىرقلا

 كاهنأ ( كظعأ كارل 0

 نوكنال نأ ( نوكتنا)

 كلاؤس (نيلهاملانم)

 ( لاق 1 !عت ملام ىابا

 ىأ) 7 بر) جى
0 000 

 ىلسلام)ةاجن( كلأسا

10 007 

 ىلرفغتملنا لوب (ىلرفغت
 م اا عب

 ىجرت الو ( قجر 7
 ْن نكأ ( دعت

 لد 9 3 راك

 نم لزنا ( ط_ها حوناب

 انمةمالسب( 0 0 :فسلا

2 
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 مصل يشرق تنكوايشبح ناك ن او كنيدف كبيسن نا ل نادي ادق ء(ذ اص ريغ لع هنا)

 ناك ؟ 0 داثلاع ردا ١ ناوكدىل 1ع نكي لنمو

 3 اص ريعاللع هنأذ تاعحو

 اهلوةك همذد4 0 كل اه

 8 رايد داو لا_قأ ( رهاعاف «

 هنثو لعوذ هناريدقتلاوأ

 ند ا 3 أهنأب ر راعشا

 مهح الاصل هله نم مى

 ا
 3 ااذهو هلهأ مالا كك

 هيونأ ١١ هعقش مل حا حالصل ادنع

 لاق لع اص ريغ ل- -

 ِع
 سلا 0 وهلم وبا

6 
 مالسلا هيلع جون لع لك

 ناكدشا نأ

 لمح الالاو ق فاش ناك

 1[ 3 نم ىبا لو نأ
 كح

 هنال هد ل

 قيسدقو هلا 2 داو

 هلثم"لا عدد ع ىبنلا لن

 نذل ف ىيطاختالو هلوش

 ناكذ نوقره مهما اوملظ

 ىذلا رهالا ىلع هلأدي

 قالا لها ناك امك هدنع

 29 ماعاتسنل ةقفأ وما نورهظي

 فالخا ن نقر ,ضيومالسلا
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 ةعلظ اىتح كاد اه ملودل

0 0 
 نم هاودو 4 سلا
 تدع ونس ذل نم ىأ كلهأ

 نونمؤملا معو 075 ا ةاحن |

 رهاظلاو 0 ةقرعد

 ع

 1 حا 3 كيسا ذاق 2

 فوك ءانبل أ م 0

 ى لاس 1 م ىلا است
32 2 0 

 فدا ىاش نلاست ىذه

 ا نون نو-الاو كلاب اي ءايلا

 2س ح ربع )0 ةطادص ريغ ) كرم 43 داق ل اعنا (

 5 ةايغلل لهأدلأ( اعدبكل سلام ةاجن (ناتستالف ١

 ع كبعي ل ا - 5 أ كب داقأ

 )ذأ هلصاو هلهانم ةنوك قبل 0 صريغ لعدلا [] 1 اع 1

 0 ااا لمعت عقل دلاذ له دساف لعوذ

 - اغاو ع 00

 1 0-01 ءاسنملالو

 ذا ىح تافعام مرت ل لاق

 || ا
 ا

 ِِء 0
 أرق ا م احم ع 3

 ىفقانملارأ 0
 هانمانأ ص

 00 الع لع 6 رع 0 نأ باوك و 0

 ل

 0 0 امهيفصو نيب ةض

 1س ا اب هع 5 335 تالا م 21

 1 ص هلاك طستاالا 5 10-5 ةوسمال كتل

 0 هللاو ازاثكلا مهو ريعسلا قئرثو , نونمؤألا, مهو ةنلاىف 5 قرأ هقاح قلخ ىىلاعتاو

 َ [ لانى اىرقالو زااعلا نم نمؤلاو نمؤلا ن 'ره رفاكلا جر ىلاعتو هناممس
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 دلأ ريع دتنافلا لدب مث ضنا

 وهو و مالسلا هيلع مدآ بلص ع نم لاق جا جرخلا ىلاعتو هياصس 5 9 مهريعو ءاس .هيلإ

 كلذكف ارفاكر زآ 0 نع مما حاولا د

 ١ ءاشن فك هقلخ ىف ترحل ويت ىوهو ع باص نما رفاك و هو ن زاعتك جرخ

 نر هلوق عم ةاحلا د لانو أئءم بكرا لاقف وب هأدان فك اذه 0 3

 ةالصلا هيلع احون نأ موضعب رك ذدقتاق ٠ ارابيد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذنال

 هسا يفك هنأ ريدقت ىلعو هادان كلذلف ارفاك ناك هما نوكي ل 1 الغلا

 نم كلذ هللا هيف سس نأ ماعلا كلت ىأر اذا هلعلو ةودالا ةقر هادان نا

 ْ | ند لعأ نم 1010 2 6 نسزل هنأ ل وش أ : لجو نع هللا هناجأف قرغلا

 َ تاك اكو ايقارخ ىرذابا وأ نيدوأ بسن عداياو هع نق لدترلا لعأ نال

 || هناهس هللا لاق رفاكلاو ملا نيب ماكحالا ن 1 0 بسلا كح عفرب ل
 ا : بوقعيو ىناكلا أ أرق © خاص ريع ع 3 0 كام نه 0 هانا حونل ىل

 | كرشلالع د 0 هفلادو عىل لع ءارلا مفي ريغ ماللا ذو مما رسكب لع

 ْ رفكلاو

1 

ْ 

 عوني وتتلا عم 20 و ةبنأإ
 رفاكلا دا لك نال 3 خاص ريغ

 اال انصح ريع لع ا ىلاعتو

 5 لع ءا كفل نم نود ٍةانلا ارو اص ريع ع ٍلكو بادكلاو

 قرغلان 10 نا ىابا كلاؤسز اةاامو داب رلامهيرب

 | هنا_صس لاو اذهلف دعب كالهلاب هيلع م

 كو م ون نءاىل ع هنأ ريوصلا دينا زو< 3

 | فاضملا فذجن اص ريغ لع بحاصوا لعوذ كنا 3 ةءارقلا ءذهىلع ربدقتلا
 ىهاعاف ء ءاسنخكلا تلاقاك

 2 ناو ءاعبلا
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 الا
 ع راغخ ها

 ا

 م
 لمع ١
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 أ ا دعب

| 
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 | حول نأ نوك نأ أ راو و' لك ون) لاق ئسرافلاىل 5

 رعشلا لاشك ةنم كلذ ةرثكل لمعلا كلذ 7 ل

 ا 3 اع هب كلسلام نلئستالفو# فذحال اذه ىلعف هنم رثك اذا نالف اعلاو ريه
 | دلما ذأ عم ث لاكنم وعو قرثلان * هدلو اكرر ناكل كاع ء احوننا كلذو

0 

 از فلا 10

 تاو ران تالا تا

 ْ ىنعلإ مع ىبأ لوت اذدو ايدول لاق 3 رابداو ل

 ١

| 
 2م تكف اص

 م
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 . هيلع ديم دا عدنا ن
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 ات ض ردع هنا ىابا ك ةاعد لوَش حلاص ريع ل هنأ تارق نافذ ى



 « دوهةروس ) 5-0 لا 0 ظ

 ١ 00 لياد مءاذت دانا ف هلا ك١ ا ه 35 راهقلا كارا 2 ل ردقالا 2

 لك ناد 4 :طاءادعو ناو لف ءادنلا هناف 6 ىل !دانم ىنا نا بر لاقف » هلوق |[
 (برلاقفه,رحون ىدانو)

 هاوةوهو دلة واعد 2 ا 3 1 هلاك وأ هلاحاف لها 1 :نا تدعو دقو لكلا هيلا قر رك - الق ىدح هدعلا تعول

 هر افا د مدع فيض مهلعا كال مالا مكحا تناو 8 هقرغأ ؟ليق ءادنلا اذه نوكينأ زوو |
 نم ىبانا) هلهأةصتىف | عرادلاك ةيكملا نم 31 جانا ىلع م كلا ىوذ ود نم 4 كح رك كنالوأ مهلدعاو |[ '

 عال أ رفاكلاو نمؤملا نيب 0 عطقل 1 سل هنا حوناب لاق # عردلانه |
0 

 اا[ !

 ناكو أديلص نمهنبا ناكدنال أَ
 | ضرالا ه>و ىلع ترم ةيرق لوأ ىهف نيناك قوس تيوسف لبحلا برق ةيرق ا

 # | قنع نب جوع ريع قرغلا نم راكم نم 6-5 3 مل هنأ لحفو نافوطلا دعب | ظ

 دعو لكن او(ق+لاكدعو جاتحا مالسلا هيلع احون نا كالهلا نه هناك بيسو هتزخ ىلا :لصي ءاملا ناكفإ | ظ

 لا 2 ماشلا نه قنع نب جوع هلمعف هلقن هنكع إف ةنيفسلا لجال جاس بشخ ىلا
 هيءاقولاو هزاجنا ىف كشال . 1 ا 1 :

 ناو)هلهأض عب وهفدلاس ر

 00 مركلاوةيهلالا ةمكدللا تضتقا فيكتلقناف + كلذاقرغلا نم هتلا هاتف حون ىلإ |
 5 2 دعودو 1 : : 3 مو 0

 ع 3 ع 02 ١> تناو)ىدلولاباق 95 1 0 0 بونذي فيلكتلا تنم اولي و لافطألا نم ملل اتسم
 - 0 نيءبر 1 مهماس ماحرا م ةءعا ل>و نع هللأ نأ نيرسفملاضءبر 2 تا ٠ مهريع | 1

 اك اذا ىأ( نيك الا

 1 ال لضفالذا ءهلدعأو

 لدعااو رعلاب الا هريع ىلع

 ا 6 قاىعا هيلع دوب 5 ىوش ع باوملا اذهو ةدملا كالت داو مهادلوب 0

 ١ لافطا كالها ا كلذىلع دربو ناودلا نم كلذريغو ريطلاو ماوهلاو باودلا |

 لد ا 5 | هباوعس هللا نادط ده: نع ىاشلا با ولاو حو موقريع مهئابأ 0 ةرئاكلا ( مالا

 0 1 ١ ا ل مسا ديررام محبو ءاشيام لعغ ق ؟لطملا كلاملا وهو هقلخ ىف فرصتم ىلاعتو |
 هم وحلا مداوتم .٠ مر و2 أ ١

 5 ى نا ا أ دير ون ىدانو لط لجوزع هلوق 8 نولثسإ م هو لعءش اع |

 ١ ناو © نهأو ىحاوأ 2 دو دقو نم “ ىلهأ نم ىتا نا بر لاقف 8 ا

 هي نيكاملا محأ تنأو 8 هف فاخال ىذلا قدصلا ىتد'# قا كدعو

 5 : . | هللا لاق ىنعي © لاق # كالهلاب موق ىلع تيتو هلا 3 وقل تمكح كنا 2
 كاع (كلهأ نم لهنا أ, ل ع 0 يل لا ل ا 1

 اعل وم دتوك ءافتنال 2 كلها نم سل 1 7 + ىتلاس ىذلا نءلا اده ىندي 6# هلا ا 0 ناك ١

 ١ رك د ب دع تت ادسستسملالالل دهاعو نسكلا لاف ال مآ هياصل حوت نا دلو /| اذه ناك له 2 2 ع ناك 1

 هدر) حوناعد(حونىدانو) 0 د2 لاكو كاع ند سل نال لاق كلذإو هل 1 لو و حوت ريع نم تح دلو

 ) 0 ىد لقب ل أ ند لاق كلذاو عب , دطعلا ب حوت 5 ةأرعا نبا ن اك رقايلا 0 ا

 ىذلا ىله انس اتت ا

 ع نيرسفملا ثكأ 6 هللا ىضر كاحعدلاو ريبح ناحل ةمركعو سايعنبا لاقو ١

 ناو ) 20 00 نالطاب لب نافمعض نالوالا نالوقااو -- وه لوقلا اذهو هيلص نم حون نبا هنا |
 قدص 2 دع 0ع . 0 1 5 يا <

 - م مسد 7 - .٠ .٠ ٠ .٠ لذنعا ١ 50 0 ىن ةأسعا تغبام لاق هنا سابع نبا نع. مدام روهمجا لقن اذه ةحص ىلع لديو |

 )ّ ١ حونو هنا حوت ىدانو ىلاعتو هناحم هلوقب هيلع ضن ىلاعتو هناحمس هللا نالو طق |
 ا ل 1 اننا 000 - 3 ع

 ها 0 0 1 ) أ فرصو ةلالدلا صن ادهو انعم بكراىتاي هل وش هيلع صن اضب 1 0 هيلع هللا ىلص |

 هلل 5 0 يو أر ||

 مكعب 5 سيلهناحؤتاب) ا_ظلا اذ فلك اعا و زوال ة ةرورد ريع ند ا ل ل ةققلا ع نع مالكا ا

 أ كيدعو ىذلا
 _وعس هللا نال هلاق نم أطخ اذهو ار ,ةاك ىندلو 0 نأ دمتسا هال 7

| 

١ 
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 ىذقا تقلدق كنامز ىف

 نيكاحلا مكحاءانعهوةاضقلا

 حوناي لاق ) ريعتساو ريتعاذ

 (ةءشلا 219 اخاو ات )



 الاىملاءاملاةفاضاب كءاملاق مث ماعطلاب لك الاىوقتك تابنالا ىف ءاملاب ضرالا ىوقتءاذغلابهلاهدشت 0

 م لسفلا لعافلاكرثوهىذلاعالقالا رطملا سايتحال راتخا مث كل املاب كل الاصتاكضرالااب ءاملا لاصتال زال لبسي

 5 نعالو ءاملا ضاغنع حرصي ملو ادعب ل قو ىدوحلا ىلع توتكاوجلا“» ضقوءاملاض دعو لاق مىف ألا مدعىف امهنيب

 ناو ةيانكلاليبسل كلذنم دحاو لكيىف اكولس ءامسابو ضر أب لئاقب حرصي ملاك ادعب لاقو# ةةتيفقسلا ىوسو مالا

 مهولابهذيالف هلعفىفكراشيالدحاو اهلعاف ناو رهاةنوكم نيوكتو رداق لعاف لعشالا نوكتال ماظعلا رومالا

 ررعتلاب مالكلا مثح مث هريغ ى ىوسم لاو ىضاقلاو ضئافلا نوكينأ الو ىلقأ ءاعسابو كلءام لبا نضراايمريغ لوشنا

 ناك امديدشلا باذعلا كلذ 1 طل نامل راها مهسفنال املظ لسرلا بيذكفىف م يلتمس جلاس ادا

 ا هنا كلذو اهلج نيباهف و مدقت لك ةهحوا و ةلك لكلا قرظنلاوهوىبا مللالع ةهح نمو» مهملظل

 1 و توكلملاو ةهظعلا راهظا ماقم هبعدتسيىذلا ىدانملادعب ىلعالالدلو الامعتسا رثكأ انوكل اهتاوخأ نوداي

 ارقلا ىعدتست ةفاضالا اذانوابنلا ةدايزل ىضرأإي لش ملوهد نواهلاب نذؤملا ىدانملا ديممتوهو توربجلاو ةزعلا

 وكل ىبلتناىلع ىلبا ريتخاوروداو فخأامهنوكلءامسلاو ضرالا ظفل ريتخاو راصتخالل ضرالا اهتنأاي لق لو

 هلانع لقب ملو .ىباقأ ل بقو م 008 ز»- ىبلقأ( ريثع ىناثلا ءزجلا ) نيبو هني سناتللو رصخأ
 ْش ىلباضرأإ له ملاذكو
 ىلقا ءاعمابو تعابفكءام

 اناحيالا عم لالا هنك ىلع ةلالدلاو اهمظن نسحو اهظفل ةماخفل ةحاصفلا ةياغف |
 اهنأو لعافلا مظعتىلع ةلالدلل لوعفلل ءانبلاىلع رابخالادارباو لالخالانع ىلاخا

 اال ده 0 !عالهريغملا 0 بهذ د 7 0 ع ىنءتسم هسفن ىف نيءتم ا
 ريح او اراصتخا تاكا

 لبقو ضرع ىلع ضيع

 و 6 01 ا ةتردلا تا نامالاب اهلاعدو 5 دل] ةريغللا مالا

 رهشا ةتس ةنيفسلا م ترجو بحر نم نيقب رشثعل ةنيفسلا بكر مالسلا هيلع

 2 ءام لوس نأ نود ءاملا

 ا لق ملو ضالاو نانوطلا

 9 ا دصقل هموقو موب ّئ

 3 ةنيفسلا تفاطف هعضوم قبو قرغلا نم هللا هعفر دق مارحلا تدبااب تممو م
 7 ءاتغتسشالاو رادصخحالا

 6 ةئيفسلا يف هعم نمو حوت طرهو سبق ل درسا حلا عدوأو اعيس ٠

 ا

 7 كلذ نع دهعلا فرح

 اونو ىلاعت هلل اركش همايضصي ةعم نود عي م ما م 6 هماصف ءاروشاع ١

 | ىلع ترو لقب ىلو

 7( ةيرق ) ةدارامم ىرحت ىعوملوقى ةنيفسلا عم لعافاللعفلا امانل اراتعاضعو لقؤخ لع ترث عادوا

 ا نم امأ وه ملكلا بكرت ىلا رظنلا ثيح نماذهراصتخالا عمديكأ اتلابلط موقاادعببل لقب ملوموقلل ادعب لبق مثةقاطملل

 ةرأيىلبأ لشملو ىلقأ ءامسايو ىلبا ضرأأي ليقف مالا ىلع ءادنلامدق هنا كلذف للا بيترت ىلا رظنلا

 هن ىف هبسقعدراولا ىعالا نكمل يبنتلا ميدقت نم ةقيقح ارومأمن ناك نيف مالكلا ىشتقم لع انرحخ ءانعماي ىللقأو

 ع عبتأ مث اهم نافوطلا ءادتال ةايكأو ءامتلا 1 اء ضرألا ع مدق معشر رثل | نعمل كلد ادصق ىدا ملا

 ١ نا : ةرعرلا ره أ ىألا ىضتو هاوقوعو دوصقملاوهام ركأذ ماعز ءذخأ 0سم
 دأن فيطل ىناعملل مظذ ىرتاك ىهو ةيونعملاةحاصفلا ةه> نمو هريتعاف اذه ىلعو كلفلا ىف هعم نمو حو ءائاو

 ةافلاف ةيظفللاةحاصفلا ةهج نمو»دائرملاىلا قيرطلاكبشي ءاوتلاال ودارملابلطىف ركفلارثعي دمقعتال ةن ا

 السلا ىف ءاملاك ابنم لكت السالا ىلع ا كا ةملا لعتبذع ةعاشبلا رعةد.عب رفانتلا نعةمملسةامهتسمةس عىرتام ىلع

 ]اج الاء لثع نايتالا نع زئضاةرتقنلا قوط نأ ىلع نودناعملا ق وطأ مث مب نمو ةقرلاف مسنلاكو ة 5 0 لسعلاكو

 5 دملاىلع ةروصقم ةيآآلا ناظتالو رصحلا عستال فئاطل كرداالا هتايآ نم ةيآ ملاعلا لمأتال ليزتتانأشرد

 0 ا جلل ل



 ناكف ) هنضاو حوننيبوأ لبحلاو هنا نيب( ج جوملا اهني لاحو زنظلا عابنا الايع نءهنمهلام 0

 يسم( لوا كلا اوديو ىلا ( كءامىاباضرأ ايل.قو ) هللا ,ءىفناكفوأ راصن ( نيترغ نأ

 هموق كالوا نماحون هللادعوامزحنأو ( مالا ىضقو ) دعتمو مزال وهو ةضقنا 3| ضاع مك صقل (ءاملاش

 ليقو ) لصوملاب لبجوهو (ىدو+لا ىلع )رهشأ ةتس اهلك ضرالاتفاط نا دعب ةنيفسلاترقتساو(
 ثيح نم ديعبلا دعبلا اودارأ اذا ادعيوادعب دعب لاقي اوقرغ نيذلا حون مول ادة ”ىأأ ( نيملاظاا مو

 اهف اهف رظالاوهو نايباا اع ةهج نهتاهج عبرأنم ةي آلاءداهىف رظنااو « ءوسلا ءاادن ص> كلذلو توملاو

 نمرحفلا امدرت نا اندر 1 نيرسنا دارأ امل ىلاعت هللا نا لوقنف ام لصتءامو ةيانكلاو ةراعتسالاو زاك

 ءاملإ ضيغن ناو عطقناذ ( دوه ةروس ) ءا_ىسلا تت سوسن 2 ناؤوط م-اطقنناو راف ه اهنطب ىلا رضرال

 ضيغف ءاعسلا نم لزانلا 21
 م ا ل ل هده درعا 5

! 

 لباو:ةنا نيب. وأ هنباو حوت نيب نك ا ل 5 نيك ةادحرزا

 | ءامسإابو كءام ىجاباضرلاي لبقو #9 ءاملاب نيكلهملا نه راصن 6 نيقرغأا ن٠ ناكف وف

 اههدانقناو هتردقلامكل اليثك هب نو سعؤباع اسعأو ططااواوادبىداشناع ايدون ه6 ىاق
 أ ءىعا كاثتما ىلا رداملا كلل تلا ل علل سعالاب امهنذ هتنوكت اشيا

 وحو حوف لعأ ىضضَقن ناو
 نه هاندعو انك أَم زاخحتا

 ناو ىضقف هموق قارغا

 ىدوألا ىلعةئيفسلا ىوسن

 ةلظلا انشأو توتساف

 هيبشت ىلع مالكل اى ىقنيع
 قأتنال ىلا رومالابدارملا
 نايصعل ا هتيم ا لكيم

 ضو 3 كاسمالا عالقالاو فشنلاعلبااو هن هناقع ٍِع ام ةيشحو هتيظع و 0 2

 نينمؤملاءاجناو نيرفاكلا كالها نم دعوام زجناو 6 سمالائىذقو 8# صقن 6# أل

 أثلاب ليقو لسوملاب لبج « ىدوإلا ىلع ف ة ةئقتسلا ترقتساو * توتسا
 كلذ ماصفمره لا رشاع اهنع لزنو بحر رشاع ةنيقساا بكر هناىور «ءلهآب لق

 | ادعيوادمب دعي لاش مهلاكاله #*« نيملاظلا موقا ادعبل.قو ةة:سكلذ راصو مويل

 1 ةيالاو ءوسلا ءاعدب صخ*خو كالهلل ريعت_سا مث هدوع 2 ثر | دعب ادعب دعت اذ

 ىهانتام دعب ىنعي  ليقو #8 ناعنكىنعي نيارغأان٠زاكد جو اامهني لاحول

 ءامسإيو ف هسسرشا ىأ #4 كءام ىجابا ضرأإي 9 ون موق هللا قرح نوال

 اذا ءاملا ضاف لاق بضنو صقتن ىأ #* ءاملا ضيغو 8 ىكسدا أ * ىبا

 | حون موق كاله وهو سمالا نم غرفو ىنمي # مالا ىضقو 9 بهذو صقت

 | ةريزملاب لبج وهو * ىدوملا ىلع # ةنيفسلا ترقتساو ىنمي * توتساو و
 ريسلاب ءالعلا لاق 4# نيملاظلاموقلل 98 اكاله ىنمي *# ادعب ليتو #8 لصوملا ٍبرَق

 فى ةقفح ىلع عقوف ضرالا ربخي ةساغ لا ةئارغلا حوت ثعب ةنيفسلا ترقتس ةنسآ |

 دار ىلا نيوحد : هيشتو

 ُّق دفانلا مزحلا سمالاب

 اريوصت دوصقملا نوكت
 نأو ميظعلا ءهراتفال

 ةداقنم ضرالاو تاووسلا

 ريغءاشنام اه .هنب وكتل

 اريغت ايف هتدارال ةعئتم
 نوزيمءالقعاماك ذايديتو

 هتفرعمه ٌقَح هوفرعدق

 بود>وب الع اوطاحاو

 ناءعذالاو ءسحال دايقنالا |

 ةدارالا نع زاحملا لبس ىلعل يق دل | و نع لاف مالكلا ظن اذه هيبشن ىلع جب مث» ا 3 م 000 مت ود

 ةراعت الاس !اعءامتابو ضر ًايامهلابطاخم لاق مث ءاجسإب وقطر أ ف انتل اياطللا زاحناةنيرق لهو لئاقل !لوق

 "نطل تس اها نوتيذ قروب تءاجف ةماجلا تعفدلا ©

 قح رقم ةم ىلا باهذلاوه وامن ا ةيذاكلالا ل .!ضيرالا او ا قس .14 0

 ( ناكف ١ هبكف( وما 0 ةثيفسلا و نامتكنيبلا لاشو 1 او نان نب لاشو ح حو وتو ناعنكن يب (امهنيلحو) نين

 ضقت ( ضدغو ) كءام ىنيحا ( ىبقأ ءامشايو ) 4 كءامىشنا ( كع ام جاباضرأايلبقو ) نافوطلاب(نيقرشلا ل

 ليح وطو ) ىدوملا لع)ةنيقسلا ) توتساو ١ ان نهاحنو كله نم كلهىاموقااكالهنهغرفو ) 70

 5 مه .٠ - ه6 0 اد 1١ .٠ ب 9 ٠

 0 نيكرشملا (نيملاظلاموقلل )هللاةجر نماقحع“ ) ادع ىلقو )لدوهضراىف نب



 :امراو اهكارت ْق لباب هنءةد وم لكف ثدلال> ىف ديدشلا حايرلال وخد هنا طذد ذأ 0 مانم عغرإام وهو

 |[ مع هنا هنا لع او ليقونامنك (هنباحوت ىدانو)

 ىفوأ.دءبأو مهيأ م5 ل- هاحم اذا هنع 4 ريثعءىناثلاءزحلا) هلزع نم لعفم ةنفسلا

 مصاع ءايلا : (/ اراصتقا

 ةلدملا فاآلا نم هيلع

 كلوقنم ةفاضالا ءاب نم

 رسكبمريغاش |
 بكرا)ةفاضالاءاي نم هملع

 لساىأ ةنيفسلا ىف ( انعم

 عم نكتالو ) بكراو
 ) 1-0 لاق غ نيرف ءاكلا

 ىمصعي ليح ىلا ) الأ
 قرغلا نم ىنعنع (ءاملانم

 نه مويلا مصاعال لاق

 الا ( جر نمالا هللاسعأ

 انت هللا وهو محار لا

 نافوطلانم مويلا مداعالوأ

 ناكمالا ىأمللا جر ,نمالا

 0 م هللا جحر نم

 | لعحامل هنا كلذو

 كا

 متعفا مولا
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 هللا مهجر نه ناكم وهو

 لحن م طقم

 وأ ةقنفتلا ىعبأ مهاجنو

 ليقهن ًاكمطقن هدانا رك

 (ونيانو ) عاقتراق
 ناتفنك ( همنا ( حوناعد

 ةيحان ىف( لزد فنك

 ةيحان قلاع وةنيفسلا نه

 | (انمم بكرا ىجاي)لبحلا
 ,كتالو)هتلا الا هلا الب انعم خا

 وهف هللا هجر نه ما نكلو

 ,هل.ةامو اهءافتراو اهكارت | 1

 | اراصتقاءاملا

 أ
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 لاف | مهنيد ىلع ( نيرفاكلا عم

 أى ىو سلات ) ناذوطلاب قرغتف
 م( ءاملا نم ) ىتعنع ( ( ودعا ل |. ىلا)بهذأس

 هللا( سر ق رغلا هللا ب اذ عنم ) هللا ضأ
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 ناكل.ةو هكر ناكو َ 1ال ريوصلا نا ْ

 مالا_ساا,هيلع ءاس الاذا ا

 ازوكينا كلذ در نونمؤملاوهو مون هن ْنأك بالاوأ ىلاعت هللاوهو محارلا:الا :

 ا

 أ
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 ناكو قلي ارفاك ||
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 0 نع ) نا زم ناكو ) هنأ سان 0 اناكلقو ىلا ِءارح

 ٍِع
 انا) م 1 عم

 [ اهم 0 0 ؟ارتسإ دنعءاللو ه عفتربام وهو نافوطلانم جومفف |
 رم ةنفسلا تناكو ضرالاو ءاعسلانيبام قبط ءاملانا

 ذلعلف 2 ناواعارذر مشع ةسج لالا ناو وشالع هنار 0 وتب ا سل هفو> ىف

 51 ال[ فدع هناؤ انهت 'ىرقو «ن ا 4 هنا حون ىدانو )ف ل
 ام وهو امعاتنالق ىلاعت هلوتل د ةدشررلل

 رقو»نيدلاىف ةنا كلا ةئايخلاب 6-0-0 مما توقع

 2 و لزع © لزءعمىف ناكو 8 فرحلا

 م« انعم بكراىب اي # ءدعبا اذا هنع هلزعنم ناكملل لءفم هند نعوأ هسا نع هسفن

 ع نآرقلا عيج ىف ةفوذحملا ةفاضالاءاب ىل ع لد ءاملا ار ها

 ةياورىف ثلاثلاىفوةاورلا قاغناب لوالا مضوملا ىف
 تةلتخاو ةفاضالاءاي نم ةلدبلاف لالا نم عملا ىلع اراصتقاانهه مفدناف مداعو لبنق

 فدد> غوس ةياكح اهن يكل وب يذلا لع اذا
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 ناملىف اهيلعتمقو هناذ ريثك نبا

 ا
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 1 هنحو نامكلاو ورع وبا ميلا َّق ءابلا غدا دوو مضاوملا ساس ةنع ةياورلا

 لج ىلا ىو آس لاق لازمتالاو نيدلاف #« ن رئاكلاعم ن .كتالو 98 امهبراقت
 جر نمالا هللاسعا نه مويلا 01 لاق # ىق 1 نا 6 ءاملا نم 1
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 1 اقو سارعو نينمُؤ م م< صتومألا هيد: اللا مصعب 0 لي> نم ع مولا

 4 عطقنم ءانايسال القو ةيضار

 : ناهس لوف كلذو ضرالا نم ءاملا جردو ةليلو امون نر رطملا ةبالقوأ ريسلاب

 سعأ ىلع ءاملا قتلاف انودع ضرالا انرحفو ردهم ءاع ءاعسلا باونأ انهعفف ىلاعتو

 ةشعق ىلاعت هلوق 35 ةيصعا ال قدك مداعأل

 دق

 العا ىف م اغنصتا نيقعت الإ راش كفن ر

 هنأ ىورو ىش 0 ىد اعارذ رشع ةسج لدقو اعارذ نيءبر أ هلوطأو لبح

 ١ تحرخفا ديدغار> هر تناكو ق 000

 1 ” لح تهذءاملا اهل الف ه هيث تغلي ى> تعفن راؤعاملاا 27 هم تغلي ىح ل جا ىلا -

 1 اع ءاملا عش راو ضرالا نء افصنو ارش 1 دق
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 رغلانماهدلو ىل

 | امهقرغأف ءاملاان## بهذ حاج درب ىصلا تءفراهتقرملا ءاملا عايل اللا ىلع توتسا

 ا 00 00 ساو 5 ا

 0 د هم ا اب رئاك 1 2 يقر ل لا

 0ك نم نس ا 00 ريسأو ؛ ماس

 قرغلا نم هرجبق ا 0 لا قع 7 8 نمالا) 2 1 ند
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 ( لاحو 7 تكاد كر ال 1 7-50 لان



 ) اهاس سهو امر هللا مسب اهنذار

 00 الأ 00 شحولاو باودلا اهلفساقف ل نوطب

 0 "1 يذ 0 7 اها عر مر هللا مسب يغض رالا ف بر
 ؛ نيلئاوأ هتلانيمسم هدأ ١
 قوفخ كنا مهلوقك فوذحم فاس او ردسلاوأ 0 تقوال ىترذات 2 2
 امهعفر زوو الاخ هان ردقاع امهباصتناو ل

 0 مسالا نوكنا د زوو

 ىبرنا 9 هللنيتفص لعافلا ظفلب اهيسممو ارجو ةثالثلا لمتح امهالكواسرنُف

 لصت» 6# مب ىرحت ىهو وهم اجامل ايادتجر و ركتاطر فل هترفغمال و ىأ# مح رروفم

 06 لابملاك جوه ىف 9 اهيف ,هوىرحت ىهو نيم ماوبكرفىا اوباكراهيلعلد فوذحت

 لاقو ىنعي © اهتاوكراو جل ىلاعتو 57 دع أش اهنم لمح 0 ا

 * مورو ىبرنااها سوا هللإ م ِ ةنيفسلا ىف ا وك هعم لج نمل حر |||

 ا ىت> هيف عرشي نأ هل ىنش“ الف ا ا م دي هكا أ هللا ن مايل 2

 رومالا رئاسي حالفلاو حامجتلل اببس كلذ نوكي ىتح عورسشلا تقو هيلع هللام 9

 عاد هعافتراو 1 دلك 0 هناحس هي 2 ظ

 أ رق م ؟ر رد كل حا( ام عدا ,رةنفلا ف(

 ً اهل لمح ونيثالث 55 0 *ةائاهل وطنك جاشلا نمل

 . 1 3 ١ نأ ىلع امهناكموأ انافراد اهئارحا تقو هللا

 اع هقاعتم ريع اكيشارب 0

 ا اضياا هرس سعأ ىرق و*ى رس ءمقلإ امر صفح ةيوارب 3

000 ١ 

 5 هللامسب ا ةتيفسلا ئرخت نأ دار 1 اذا مون رااخشلا لاقو اهٌواسراو اهوار حا هللا مس 8

 1 فَ 10 هللأ سن لاق َْش قميوسر نأ. دار أ اذا ن5 مف هللا مسب | ا

 : هيلع تدكه اذ ءا لا نم م جوملا ل 2 كاك جوهىف مهب 0 ئهو"' 0

 ا ءالعلا ل

 ره هللا لوقا 4 مدع سح رايد 7

 هللا مسب نيلئاقوأ هللا نيم اهيفاوبكرا ىأو اولا نمالاحاوبكر اب لصتمهللا مس /

 ناردصم امك ناو (دوهت روس ) ىسرملاوىرجلا م م00 نالاما|ماسراتقوو امارجا تا

 تع ا رالاوءارحالاك

 كفانا تقولا امهم

 ا ودا 1 :

 مس نوتيدا روك ١

 هل م و ا رخ

 راح 1 مه اق |
 قديرة وادتب ىهواهلق | ردصملا امهب دارملانا ىلع هللا مسبب

 ا 1 0 ريخخاو ها هللا مس نأ ىلع ا الا >ا ىأربخو ًادتمنمةاج

 ناب مهربخأ 2ع رلا ا هلع ءاهلاوأو او ن 11 لاخي اهلبقاع اهل قاعتال ة هيضئقم ةلجاما ىب

 6 ل - ١ تدسرف هللا مس لاق م دارا اذ او ترض هللا مسإ لاق ىر# نا دارا اذا ن ناك

 مس ى ١ 0 ل ١

 نادار اذا ناكواه دانا ا

 اه قارا هللا

 تر هللا مسي لاقىرجب

 0 ا ,أ اذاو

 |اسم رغتسر هللا

 ا ىرج نم ءارلارم كو |

 0 .بتقووأ ىدصم |
 | هنالدعف ةئيفسلا لشد سيلبانا ىورب ىثلاامأو ىذارلانيدلارخنمامالا لاقو
 | لدي ملهللا بات 7 نأ اًضياو قرغلانمرش كك فاقع ىرات مدجوهو نجلا

 ١ مهضعب نعىورو ىوغبلالاق» هيف ضوخلا كرت ىلوالاذ مير بخ هبفدرب مو كلذ
 | ءاليلا بيس امكنا لاقف كعم انلجا اتلاقف مالسلا هيلع احوناننأ برقعلاو ةلكأا
 | فاخن نيحأرق نف كرك ذادحأ رضنالنأ كل نمضن نممف انلجا اتلاقف امكلجأل اف
 205 د ىعو] مسلخ ١ وا 3 لسا 5 0 1 نيالا ا الساس

 ميل مهو صفح و

 ورم ونأ ءارلا رسكو

 عنو م 0 مكب نوقابلاو 0

 مد ءارلا ا

 ثيح ( مي 4 رز مهنهن هم

 هيلعلد فودحك ل

 هن اك متل م

 نولوقب و اويكرف لبق
 م6 ىرحن ى

 ابق عو عرش ةيقتلاىأ

 در لالا دفا |
 وهو نائوطلا 0 :

 - ركو رك م عج

 ١ .اوكرا) مهل (كقد ) |

 «ءاش ثدحاهم

 ميظعلب لايطاك) املارغىف(ج جود 6 هان(ميىرجن ىهو )بان نمل( مح ر) زواجت“ (روفخا ىبرنا)ءاشثمح



 )ن 5 8

 لين م وااو كله

 :.هو)اذكو نينا ىلع

 لجل 0

 هإدأ نم ىنثتساو .هريغنم

 | لها نما لوقلا بلع قسرا

 لوةلاهع قيساموراثلا

 راتخم هاب زمللالا كلب

 هتداراو هريدقتت رفكلا

 عشن ًانعدابعلا قااخ لج

 ار 000 نوكلاىف

 ( ليلقالا هعمنمآ امو )
 ةيناعاوناك مالسل هيلع لاق

 ةثالثلا هوننو هلهأوف حاوي

 اوناك لقو مهؤاسنو

 سج ولاحر ردسج هم

 قش اوناك ليقو ةوسن

 ءاسنو الاحر نيعبسو

 ماحو ماس مون دال وأو
 عيمجاذ مهؤاسنو ثفايو

 نوعيسو ةساع

00-00 

 : يفصنت

 نيحوز 6 5

 ) نين ا لكم

 نمالا كرعاو) أو

 هيلع بجو ( هيلع قبس
 نمو ) باذعلاب(لوقلا )

 لجا اضيأ كعم ( نكآ

 نمآ امو )ةنفسلا ىف كعم

 اناسنا نونام(ليلقالاهعم

 ةعبس اوناك شعالا لاكو مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس مهو هل نيش هل ]او ا

 ظ
ْ 
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 هادا 0 ل رح الانع اهردا ام نيشالك ناحوزلا 3 نشا نيحوز أ

 مت ا

 قي نمالا ف مهؤاسنو

 نءد 9 نير ايل ْ

 00 ةالصلاهيلع اا ٠ ره ربع ل نم 6 1 الحر نوداسو ناثاو |

 0 زواحمين 6 0 د

 سلبا قلعتفهردص ل ملال راسا | ٌ

 رسب
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 وع

0 

 ع م قتلا قلق ١

 رنا « اهيفلجا انا
 اذه ىثناو اركذ © نينا نيحوز حا خغفتنملا تا نم

 ص لكن د ىأ نيحوز لكنم نينا لجا 07 اوفاضإ نوقابلاو صفح ةءارق

 :ءو هنا دارااو نبا 1 ندور لح ,فطع © كاها و الع ىث :[كفتصور 3

 ّ او هماو ناعنك هنيادبرب نيقرغملا 0

 © ليلقالا دعم ن 5 امو لف ,هريعن» نينمؤااو © ن

 : اهواسنو ثفايو ماحو ماس ةثالثلا هوميو
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 ع

 ْآ

 نم ف ةنيفسلاف لجا حونل انلقىنعي 5 اهيف لجا انلق ِ*؟ نايلغلاناروفلاو لاق

 هللارشعف ىتأو اركذ نيجوز فنص لكم ىنءملاو جوز امهنم دحاو لكل لاعب

 هيدس برضي حون لعجف ريطلاو عابسلاو باودلانم ناويحلا هيلا ىلاعتو هناحمس

 متلاف امهلمجف ىرسلا هس ىف ىثنالاو ىنعلا هددىر ," ذلا

 ىنعي 4 لوقلا هيلع 00 ات تالابعو كدلو كلهأ لجاو ىأ « © كلدأو ف

 لجاو ىن#ب هك نمآ نمو 0 ناعنك هدلوو ةلعاو درعا ها كذاهلاب

 اىفدعم حون لج نمددعيف اوفلتخا © لدقالاهءمنمآ امو ؤ# كموق نم نهآ نم

 | حونرفن ةينامثالا ةنيفسلا ف نكي مل ىظرقلا بع'نب دهعو عرج نباو ةدانق لاقف
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 / حوت مهو مماسن ىوس ةرشع اوناك قح# 2 نيد لاقودل نئانك ث الثو هشاواحوت

 1 اوناك لتاقم لاقو اعيج مهحاوزاو حوش اونمآ رفن ةنسو ثفايو ماحو ماس هوثننو

 7 نوناهت ةنيفسلا ف ناك امّمعهللا ىضرسابعنءا لاقو ةأ ماو الجر ارفن نيعبسو نينا
  هللالاقاك لاَ نا كلذيف لوقلا نم باوصلاو ىربطلا لاق مهرج مهدحأ الحر
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 ىلا ةوعدلاب ةمالا رشاس نإ لول رلزا قح نرخ نال مهنم الهج ةبشلا هذيباوكسكو

 ىنأتالو هقدص ىلع ةلادلاةزملا رهظيو كلذ ىلع ناهربلاو ليادلا ةماقاب ىلاعت هللا |
 ىلا هلسرأو هتوش هفوشو هتاركي. هللاهصتخانم وهو رشنلاداحآن مالا كل
 مه نيذلاالا كمءبنا كارئامو 0 ف موق نع ارابخا ىلاعتو هناحمس لاق مث د هدايع

 نا ا ؤةفك اسالاو ةك العا مهلبق ”ىش لكم نودلا لذرلاوانتلفس ىنعي «انذارأ

 50 ندلاىف ةعفرلانال اضيأأ مهنم الهح كلذ اولاق امناو ةسيسخلا عئانصلا

 عابتا مهو نيلماؤا ءارقفلللب ةيلاعلا بصانملاو لاملابالو فرشلاب نوكتال لورلا

 ع ه(ىأرلا ىدابإل ندلاف مهم ديس تنسج اذا ميدان ةسؤ مهرضتالو لّسرلا |

 كونا امو ركشتولو : كرما فا كنتو  تنقن نحو ىأرلال وأ ىف كوعبلا مهنأ ىقع
 مكأ ىرتامو © انطاب |و ركفت.نأريغنم ار هاظشل و ءبتا مهن !ىنديىأرلارهاظءانمم لمقو

 نا مهنه ل لهح ذك لوقلا |اذهو ياكل و ففيسعلاو؟ لاما" 0 لضف ند انيل :

 6 نيبذاك ركنظن لب #8 ةسايرلاو فرش

 50 اذه ىلعف هد_حو حون اوه لفف هموق نم ده نمأ ن 0 0 ١ با طلخا

 موقاي و احون ىتمي *«لاقؤل# مظعتلا ليبس ىلع د_حاوال محا كنب 0

 ىذلاب ىبر نم نيو نائب العر ىف 7 0 ةني نع تذ 5 ١

 4 ركلع تيمعف## و ةفر عم ايده دنع 0 1 ا 5
 ع ِ 27 و و 0 0 ا 7 4

 *لانال :ءاطلاو ناعالاب هللا دنع ةرتع ا هيض

 توت هوك تجب ج1 حملا

 0 ىلع مهلج 4 ع رو مح لاق و فد ضلا 5 رلارهاظ 50 ):ئافضوانا

 5 ا مك“ ارأموقاي)-ون(لاق) نولوقتاع (نيبذاكركتنظن لب شت لك منورشتونإ 1ك :

 | مقابلات 98 نئساغلاّلع بطاخلا كلف كقدصب لعلا ىوعدىف مهاياو ة ةربلاىوع» 1

 ون أزمه ديغبو (ىأرلا)ورعوبأ لاو (ىداب) لذرالا مج انؤاسخأ( اًناذارأ مهنيذلاالا كعبتا كاران 2

 تريم ع هءاصتناوالوأ “

 تالا ودار أ همأقم هيلا 4 دوه: ةروس >فا ثلا يقأو كلذ هك اال اح فنك أر لوأو أ ءأر رهاظ ث ودح |

 1: نع 1 كل م

 رظنو ةيور ريعنم ةمدب

 اعاودودمتاام اوركفتولو

 مهرقفل نينمؤملا اولذرتسا

 بابسالا ّق مهرخأت و

 الاهح اوناكمهنال ةيويندلا
 ارهاظالا نولعي اوناكام

 'ناكف ايندلا ةايحلا نم
 هل نم مهدنع فارشالا

 هك 1 يد 1ك لامو اح
 نودقتسيمالسالاب نيم-نملا

 مهمار " اهيلعزونب وكلذ

 مدهنع لز دقاو متاهاو

 برقبال ايدلاف
 هدلعب اعاو هللا نم اح

 ىرئامو)هعضيلبهعفربالو
 َّق ) لضف نم انيلع مك

 اني ادع كارو لق
 (نيبذاك مكنظن لب) هعابتأ 1

 هيعبتموةوعدلا قاحون ىأ

 مدقتلا نأ

 ىعي قيدصتلا وةباحالا ىف

 ةباحالاوةوعدلا ىلعمتأطا وت

 مون نورا ال ايست
 نا) ىنوربخأ ( متيأرأ
 ناهرب 60 هند ىلع اديك 0

 دا هاشر(قرؤم)

 ىااآو) ىاوعد ةوصب

 ) هدنع ند ةجر

 أ ( مكيلع تيمحف) ةو كلا

 كن نمآ (كمبتادل !ارئام

 ( انذارأ را

 ىلا

 نولوقاع (لضفن هانملع ل

 ( فرم ةنيب لع)ف الوش (ت

 ش) رند لز نب كلم تسال. تارت, تن تيد الاو ةوبناب نمرك («دنعنمةجرىنان آو)ىبرنملز نابل
 و

3 



٠. 

 ا 0

 ١ يوب (الث .) نيشرفلا ند (نايو“ كله ) عيمسا|وريصيلابنينم ملا قير فو مصالا وىمغالابن رفاكلا قير فدش

 ههوقىلااحوناناسرأدقلو)لثملا ا اا - برضب 4 رشع ىناثل ءزدلا) نوءفتلت -:(ن ١ةر ؟ كيألف ًاززيمقلا ىلع

 . مل 0ك

1 
 قادلو 8 وهو مالكلا اذهب

 مك

 ف اي منت راجل العا هد ل اتا

 لا ىلع كلر ناكف

 كلاسك

 ىلع هزحو مصاعو
 الا اودعت ال نأ ) لوقلا

 0 ةرسفه ن نأ( هللا

 ىأ) اراض انايشاتاب

 كلف ناك
2 

 استلم 3 انلسز | ىعلاو

 د ا” رسسكلاب نييمر 5

 ل ةدارا

 3 ادع

 عوق ول 0 دانسالا

 1! لاقف) هب هنق لا

 هرب ( همؤقنم اور 1
 نؤلعغ- مهنال"كقارشاللا

 سااجلاو ةبيه بولقلا
 ماج الباز مهنالوأتبمأ
 كارتام) ةبئاصلا « اولا

 هنااوكازأ (انلثم ارسعبألا

 اكلم 55 ل

12 

 ىدهلاو 0 قحلا رصد ريبعم |

 تنل قا

 تش ناك

 مو لوش ةرمزؤملا ل 1

 عيوسل اكو

 لثملا ىف (الثهنايوتسي له)

 ممرفاكل اىوتس ل هلوشإ
 ىفنمؤملا
 ركذنالفأ)

 اونمؤتف ناش لاثماب

 (ةقود ىلا اب ونائلشر ًادقاو)
 مهءاحالق

 لاوسر ) ريد ( هللا نم

 امنولعت ةغلب( نيبم) فونع

 با 5 | ب كلا

 3 د0( 0

 الا )جونان( كار ام)حون موق نه 00 ذلا)- اسؤرلا( الملالاتف)قر لا وهو عسب وأ ملأ

 مقانو ىاش

 | ىدهلاو قا عم

 نواظعتب 24

 2 ع .

 6 ننس

 ب هنامزو باذعاا

|| 

1 

 ف ِ دف
 3 هل ةيناعم ربدن نع ةهساتو ىلاتهلا مالك عاقسان ١ع ةماصتا

 .رابتعاب نيشاياهيشم | ىهنم داو لكإ ن ىكك د ضلاب هيسحا ن ,ال ريصيلاو 7-2 لاب نمّؤملا

 عيد نيب عماجلاب نمؤملاو ممصلاو 2

 هلوةك ةفص هلا نئلع ةفصلا تر

 تى ار 9 اعلا اص لا

 ذاشع لأ« الثم ة8ناشرفلاىوتسي له «نايوتسيله 8# قابطلاو تفالا انو ماذهو

 محالابو هلل انآ نع

 عماجلاب رفاكلا كل بشتوأ نيفَصو

 لاح مال رادقو 8: اهيف لمأتلاو لاثمالا ب رضب نور رك ذيالفأ ظالاحوأةفصوأ |
 لوقلا ةدارا ىلع رسكلاب ةزجو صاعنءاو مصاعو مفانأ رقو* مكل ىلا ا ا

 / © هللاالا اودبعتالن 9 3 صالخلا دحوو باذعلا تابح وه مكل نيبا 4 نيبم ربذن 0

 يقسم ل لا 1 و ةّرسسعه نأ ن 5 نا زوجمو نلييم لوتس ١ مكلفا ملدب

 أ ه,مصونكل بدعم اةفص ةققحلا ىف 2 0 ملؤم 8 ملا موب تاذع أ كفا اى أ 0

 كرف نبذل الملا لاق 0 ةعلابمأل مئاص - قيز

 : : # انلثع ارشبالاكارئام هموق نم

 ع مصلا نمو قلاو ىدهلا قيرط نع ىمعلانم هيلع اوناكامو رافكل لاو

 ادايقتالاو قا عامسو ةريصلانمديلع اوناك

 ١ قيرفو نينمؤملا قيرف ىنعي نيقرفلا لثم ىلاعتو كرابت

 امو
 و

 نينمؤملا لاَوَحأ ركذو ةعامم

 لاةف5 داثم مهل تريض ةعاطال

 0 ارش معسل ىذا وهو مصالاو ةدشرل ىدتيبال ىذلا وهو ئمعالاك نيرفاكلا

 لو هيشعب ق 000 رصب و مم 0 3 نيد م ول لك ىعادلا بيلو

 ١ لاق #“ الثم نايوتسي لهو هسفن ف صقانلاوهو رصببالو ععسال ال كا
 ”فصونمامجو دحاو امن اك زيحيف مصالاو ىمعالانال نووتةمسل اه لق مل ءار ملأ

  «نوركذد الف نموا فصونمامهودخاوامب“ اك زيحىف عيمسلاو ريصبلاورفاكلا

 دلو لجو نع هلوق ناك ع
 9 دن مكل لا

 اجا ّك ىلا مهيلا هللا ملسر 0 دق ولا لاق ة مالسلا هلع ايون 3

 1 فااخ.٠ 7001 باقمعلاب و

 0 ىدي 4 ملا موب باْذَع مكيلع قاخأ ىلا هللالا اود بمال نأ ع ىل اعتو هناممس هلوق 93

 0 ىذلاوهو ريصبلاو

 قع ضي لمد

 0 ءر ريع ديعو لارج 8 ا لسد ىفعيب ليره ريد 1

 0 عد ثا 33 28 نعبر 1 كعب 0 وبن ثعب ص اع نا لاق ضر ملؤم

 لئاقملاقو ةنس نيجنو اعل 0 ناكف هنسنيتس ناذفو طاادعب شاعو ةيئس نيسجو

 و نحام نأ َوضَو لو ةماس نيسج نءا 0 ليقو ةيسةثاف نءا وهو ثعب ظ

-. - 57 - . 3 3 1 3 2 . 
 رامسج- و سام نادوطلادعب شاعو هلاس نليسجلو كل ٌدءامهدست ةم ود 0 كفو هئس

 0 موقع اورفك نذلا الملا لاقق ف ةلس نيس لا را 0 (مكف ةا] ميل لاق

 خب 6# اناثم ارا 1 ل 0 موقن ىه ماسورلاو فارشأالا يحب |

 5 ايمدآ يي مو باذع ) اونمؤتملنامكيلعن 7 ناب عا( 5 فاح 5 (ودن (

 اثم )ابدآ



 هورتشاام عاضو هع لابو ( م1 لَدصَو ( هللا ةدا.ب ةهلاآلا داع اورثشا ثرح ( مهسفن أ اوريو

 مردال 1 0 هدصلاب ) َّك ورخالام م 0-3 حالا هيتءافش و 1 . 0 0 اون

 روضه هلعافو بسك مرح

 كيك ع مهنع عاضو ع 5 از مشو ودي لا نم 3 نورتف 0 مهنع ف 1 لحم ىفةرخآلا ىف مهناو

 | مه ةرخآلاىف مهنا مرجال 8 ةماد-الاو ةرسسملا ىوس مهم قع لف اول
 ٠١ تا-حلا_صلا او'عواونمآ نيذلانا 9 يدا حقلا ونيبادحاال * نوري

 ةئئمطملا]ضرالا ىهؤ ترام 0 لإ | وانما 7 6 و

 نمهؤملاورأ ؛اكلاوك نيشر ملا لثم 8 #9 نوماد 6 ن رودلاخأ أف م مهنا نادا كثلوأ

 هيماقتل ىعالاب رفاكلا هيبشتهدارب 00 مدالاو ىمعال

 ١ اوناكام لاق هلاف ام'دلاىفاما رخآلاو امندلاىف هتعاط نيبو كرشلا لهأنبب لاحأ هلل

 نوءيطتسيال لاق هاف ةرخ لا نانأو نورصب اوناك امودتءاطىهو عملا نوءيطتم 1
 هدد نذلاءالؤه نا ىندي 0 مهل 0 نس نذل كت وأ م مراضإأ عل

 « نورتغناوناك ام مهنع لضو وي هللاةج نم اهظوظح مهلسفنأأ اونبغ نيذلارههتفصا١ ٍ

 عف_ثت مانصالاو ةكثالملا نا مهؤاعداو هللا ىلع مهن رفو مهكفاو مهبت5 لطبو تل |

 ْ «نورخالا م د خلاق نا ةلاعال ءا رآلالاقو امد ىنعب « مرجال# مهل :

 نار .كلاوه اذ_ه و رانلاىف لزانم اهضوع اورتشاو ةنحلا ىف مهل زاد 0 ا

 / # معد ىلا اوت ,خأو تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلانا # .لج وزع هلوق © نيالا
 0 عسا ةرخآلاف مهنارمحو اد مادلاف ر ءاقكلا لود ل>و نع هللار 1 0

 ةرخ آلاف مهنارسخ مهاوق ج
 ٍِع .

 0 مرحال نأ امئاو

 ات> امهانعم راصصق اك

 . 5 . ع
 هناي عقر هه ق'ناو

 0 تا لع
 ةلاعال هألوم نأ اهثلانو

 اولمعو اونمآ ىذا كل (

 ىلا اوّيحاو تاحلاصلا

 هيلا اونأمطاو ( مر
 عوشملابهتدابعى لاا وءطقناو

 ىهوت رخام مضاوتلاو

 كفل وأ) ةتكمطملاٌضرألا
 نودلاخا ريف مهةنيلا باوتعأ
 ىمعالاك نيش رفلا لكم

 (عيم-لاوريصبلاو مدالاو

 مهءاسرلا (كئل وأ) همضغب نم
 (مهسفنأ اورس> نيذلا )

 ا عود اوه ة-غللاق تا .حالاو : ةرخ لا مهحن رو ايندلاىف م لاو ا

 ل 2اقلأ ذاق ماللابو ىل اب ىدعما تان حالا طظغاو باقلا 3 طو عوضللاو ,

 هاوقف 00 عش 6 انو هت ١ ل اذا و 2 00 طا 8 5 ام

 بلاعأو مقااوتغا | هوقو حراوجلا ناعأ عج ىل 0 نيذلاإ 3 و اردنا لا اةراخشلا تالا سلا | 01 انا
 ىقمهمدخو مهلزانمو ده نابوس لور كلا عوضا اكو 0 لاعأ ىلا ةراع : 3 75 هَ لح 0 سدح 0 0 6

 عوضالاو عوشخلا ى هو تباقاالاعأ وصلا هر 8-9 آلاف عفشال ةكاعلا لااا

 ليندم ماعم ةدطاعلا لاعالابن ( ا - | مالكا ىدم ناك ةندا كلا تابخالا 5 رسفال

 2 ىلا نيم م نونوكيو . لاعألا كلت ىلع عا او با وللا هللادعو قدص نا ا

 نم ماهريغ هنروو ةنملا

 ( مهنعلضو ) نينمؤملا

 مهسفناب مهنع لغتشاو لطب
 نود.ع(نورتشاوناكام)
 بدكلاب هللازودنم

 2 مهنأ )اقح ( مرجال)
 ( نورسخالا ,هةرخآلا

 0 مهلا هأن ناك عوضاناو 0 تتاح حالا رف اذاو للاعت و هنا

 أ عوضاخلاو و وهو ةلو.ق 4م وك ال ١ نبل - و نيف 0 كال لاعالإب 1

 | مهااح ن ل 4 1 اهنف مهل :1 | ناوع غو مهفص هدهنب للا ىعإ ه« كئاوا 5

 ىلاعتو دراج 0 دع لا اهميعنل عاطقنا 7 اق 1 لها نم مهلاب 5 ةرح الاف | ١ ا
 ا

 ىلاعتو هياجعس هللار 5 اك 5 0 ريصنلاو ا مصتلاو عالاك قنيعترةلالا ا

 ةئحلا باهذي نونوذملا ]لإ

 ىلااوتنخاو ١ م« دنيب ورهنيابق تاما (تاحاصلا واع د)نآر ةلاواسو هيلع هللا لص دمت 51 خخ نذلانا) اهيفام

 ٌوملاو رفاكلا(نيقيرفلا لثم) نوم ةه(نودلاخاهبف ةرهةنجلا باح أ كل وأ) مر ساوعشو ىرلاوعضو ممرلا وضل

 (عيمتلا وريصبلا و) ىدهلاو قمل ممسبال مصالاكو ىدنهلا وق ارصبال ىعالاكر فاكلال ثم ل وقب(مصالا والك 0

 ا



 1 قم ىو جاحوعالاب اهنوفصل ) احوت اه وغخحو ) ةهسد نع ع سانلا نوف رمد (هللا لمس ءنودصإ نيذلا)
 ةكديك أتلاةمناثاامه(نور ذاكره 06-0 انا رست ا هو) 7 رقاد 1 + ذات رالابار والا

 هءيهصاصتخاو ةرخ لاب

 ام (ونوكي ل كفاؤأ)

 ىف نزعم )اا

 قتلا نير“ ( نضل
 هذا .مينقاعإ نأ امدلا

 ن. مهل 0 ه) م.اقع

 نم ( ءاياوأ نم هللازود
 هام ا هالوت

 هنكلو هباقع نم مه

 ا 3 مهر راظنا 1 1

 فعءاضيإ) د 000 2

 اولضأ مهنال (باذعلا مهل

 اوناك ف ١ ىاشو 5

 بنل نوعيطتسإ ىأ ( عم

 اوناكامو) قا عامتسا

 قكلا (نورصيبس

 (نودصين ,نلا) نيكر رع

 (هللا ليبس نع) نوف رصير
 ةاط 1 هللا نيد نع

 اهنوبلطي (احوع انوغسو)
 مهو ١ اريع لاو اغير

 كسعإ ثعلب ) ةارخ الإ

 ( نورفاك مد ) توبلا
 أ ولو 1ككا وا) نودحاح

 ' ضرالا 1 3 ا

 هللاب اذ ءندم نك 1

 (هللان ود نم مهل ناكام 3

 لد ًٍّ نإ هقابان ادعم

 مل فعا امجد ؛) مهظفحم

 ءاسوورل رلا ' تيفلا ( باذعلا

 (عمسل !!نوعيطةسياوناكام)

 ةارخحالاب اهتوةكرو © احوع

 أن مهرب رم ركتو ةر2 الاب نورفاك مهنا لاغاو « ن رو رئاك مه رخآلاب مهو غ١

 عسل |

 مهد راطيو مهنعابف ةفاما| مون تلد |

 3 نم تعمم |مىنربخ أن رلادبع ابأإي لامتف ل 6 رهأ ضىعذ ١ تينا كقوطل رع' نبا املي |

 مولا اق سو هيلع هللا ىلذ هللال وسر ا

 فرعا لوقف |ذك اآذك |

 رافكلاامأو هن انس ةفرعص ىواطت مْ هيا ور ا ىو 3 0 باتك طي ٍّ مونأأ كل

 ىلع اوندك نيذلاءالؤد |

 3 هللا ليي_س نع نودصحإ |

 مهفصو 8 ا

 بولقق تابشلاءاقلا نوبلطيو عا ة«احوع اهاوغسو 1 ملأ اسالا نيد وه ىذلا هللا ا

 ا« تاءاوأإل هنو 0 اا تا ودحح هللا لتتس نر ا تل قع أ

 *# نورصب اوناكامو عملا

 ودخأيف اريخ نورس 0 3 نوءفتلمو أ

 وغسل هطدنع هلالي نع نودي نب يذلا 8 ىلع بذدكلاب 0 559

 : هرلاب وجو نااهلها 00 تأ وص ١١و ق مال أ هرع ف
 ١ زعم اوناكامىأ # ضرالاىف نز عم |ونوكي مل ككئاوا زل دم 3 ع

 باشلا وم مهو عع 3 ءآ_لوانم هللانودند ءهلناكامو قي امندلا كم 1 ناهنلا

 باذعلا مما فعءاضي #3 مود ا 3 موا اذهىلا مباةعرخا ذاكلو 6
 الوطني ارتاح #8 ديدشتلاب فءضإ بوقعيو سصاعنباو ريثك نبا الو فاممإ

 !نع مههاصتل 3 عم
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 هرغل

 هلل ا|تايآ نع مهيهاعتا 34 نرصيب اوناكامو 00 00 0

 اناكامو هلوقةها آلا ةيالونم هافنال ناسوه لقو باذعلاةفءاضمف ةلعاادن اكو |
 1 تاذعلا مه فءاضي هاوقو ةيالولل الا مصل و 5 يع ' الام ْناَف ءابلوا وأ نمهللان 0 8ك 3

 ' لاق 1 4 ناوفصنع (قرل هاجر نم

 سو هيلع هللا لص هلئا لوسر توعم لاق ى

 | ندفرعت هيوتدب هررقيف هفتك هيلع عضي ىتح لجوزع هبرنهنمؤملا ولدي لوقب
 ءرذعأ انأو امندلا ف كيلعابترتس لوقيف نيت فرعا ب

 ُ | ادتالخان م داهتشالا شو هر ىلع ممر ئداتف ةياور ف ةوءداهشالا لوو نوةفانملاو

 ادد ىلاعتو هناعس وق ع نيملاظل ا ىل اع هلل تلال الأ ماد

 ١ لانا لع هللا ما الأ ىنعملاو اهلبق اع ةلصتم هب ا

 نو انج ن.ذلالاقف ١ نيد ىف لوخدلا نه سانلان ومنع ىنءي هللا ليبسنع

 . نور راك م 26 الاب مهو مالسالا نرد هوح ىلع ةلا دإا ل الدأا مجوعتو سانلا

 ”نيقداس ىتعي سابع نبا لاق *# ضرالاىف نيزحم» اونوكي مل 1

  تادعلاب مهدارأ اذا هللان نوزحتلال معا ىنءملاو ضرالاىف نينئاف ليقو نيبراه لو

 امو ا اذا هنم عانتمالا ىلع نوردقنال كلم ودحست5 يف ممنكلو مهنه ماقثلالاو

 | مهنوعنع. ز زاصنأ نم نيكرشملاءالؤهل ناك امو ىنعي 6# ءاءلوأ نه هللانودند مهل ناك
 از: 0 1 ىنعي # باذعاا مها فءاضي# اباذعوأ أ

 نوعيطتسي اوناكام # توملادعب ثءا| ,هراكناو

 نوععأ لو قا عادمس نع الوعح ه ا ا لأق

2 

 1 34 مهتغص هده نع

 وس يمد اذا هللان ود نم

 هللا ليس نع مادص ىلاسن «بادع
 و9 6 ) 0 رم :

5 

 0 | لاتتد هناعس 0 نإ لاقو هنن
 حس . كر سس حم دو دسم

 الكامو 1 مالسلادغ مالك ىل 1 ما 1 0 اوناك اعكاَش ويضغب 0 لسد ماكل ل

00 



 ١ داو 3 00 هدر © هدعوم راسا ! _دس و ل

 مرتو ا رتلاوأ را 54

 فالتخاو مهرظنةلقل 4 0 سانا
 نو دصرما ؟كللوأ 2 5 زتااما هع دا ملام 0

 ةكئالملانم * داهشالال وش وول مهلاعا ضرعتو اوسبح ناب تقوملاىف 80 م

 فني رش مج فارشاك ير 2 وهو مه>راو> ن ءوأني 3

 مهب قيحمام مظع ليوهت هي نيماظلا ىلع هللا ءلالأ مهب رىلع انوذدك ندلاءألو 1

 ا 0 0 كذا 5-1 -ه*ومضلاب 3 هب سعى

 ا يظا ن*ل 0 م رك

 تازحالاو مهريعو نائوالا ةديعو اخو ىراصنلاو دوهبلاديق لدتف ة 4

 ةرخ الاف 0 قع ه4 هدعوم رانلاف ف ءانبالا ةغلاع 6 لع رمكو اوزحن نيذلا قرفل 9

 ىذلاو متو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق : رره قا ع هدئسب ىوغلا ع رد

 0 تانمو ىارصنالو ىدوبالو كا 3 0 ععسلال هدر دان معو

 نعت تيد ىئغلبام ريبج نب كمه_س لاق هراتلا| بامحأ نم ا الا هيكل كأ ىذل |(

 0 هلي تاكو هقادصم تدحو الا ههحو ىلع مسو هيلع هللا لص هللال 3

 كيه لاق كثب تلقا ةماآلا هده نم خا 0 ا تناول اذه ىنغلب ىد ل تسيل

 ىلا نوه باتك هل يق نمو ةي ألا هله: لع كذب ١ ىحنلا تانك اذها ن1

 لهأ بازحالاف لاق هدعوم رانلاف بازحالانم هيرفكينمو ىلاعتو هنا هلو

 هبف © كبر نم قحلاهنا هنم ةيرعىف كنالفإل ىلاعتو هناعس لاق مث 6 اهلك للم

 اليات نأ وهلال نوكنمو ن.دلااده ةحص ند كفو كيال 20 نا ايه دحأ نالوق

 لوقلاو دا ل وش 1 ىلا هلو نم هليقاع اتاءتم نوك لوقلا اذه ىلعف هللا دنع نم

 كشىف كيذاف ىلإ هدعومهر رانلاو تاز زدجالان م هنرفكين مو هاوقىلا حار 3 :اثل

 ىلص ىنلل هي لسحق كل ذاؤ هلوقف ناطقلاو ثا 3 رفا نم دعوم رانا

 اده كصضصعإ 5 طق تل ِ م سو هيلع هتلالص الانال هرب ريع هيدا رملاو 5 هيلع هلل

 ىنعي «نونمؤيال 00000 ىلاعتو هناحس هلوقوهو هي 3 قاس ل 1

 نمو #8 لحو نع 'هلوق # رانلا رافكتادعوم نا نموأ كيلا انيحوأ اع 0

 ايدك هللا ىلع قلتخانم |[ نكانلا 5 0 ري ايذك هللا ىلع ئرنانكا ا

 ظءأن م هللاىلع بذكلانأ ىلع ليلدةي آلاىفو اداووأ اكيرشهلنا عزوديلع ب

 ءرتفا نم اظأ نمو ىلاعت هلوق نال ٍرظلا عاونأ
 ع 34 مر ىلع نود رع 0 بذكلا هللا ىلع نيرتفملا ىنعي ٍ«كئوأو» 5

 ظفحم نيذلاةكئالملا ىنعي ١ د يغالال وش وه امدلا ىف مهلاعأن ع مهلا دق

 "م

 حل املا ضرعء»هىف درو ايدك هنا لع ى

 ةهأم لأ 0

 لاع أ نو

 جيضفلا ءذهو امندلاىف ىنعت 3 معز لع اوبذك نيذلاءالؤه 0 2 تالا داهشالا

 ةللالاوعا عيا 4 نيملاظلا ىل 1 هتلاةنعلال أوف هللا ىل ىلع بدلك نم لكل 7 2 الا م |

0 27 

 هريرصم ) هدعوم رانلاف ) ه

 (ةيمعىكنالف)هدروهو

 ةلانم (هتم) كش

 0 نكاد دعوملا

 سانا راك نكلو

 0 ٍظ 1 نهو نونمؤنال

 كفا وأ ايذكمّتلا ىلع ىرتفا

 ( مير ىلع نو-ضرعي

 ضرءتوفمةوأاق

 لوّشو ( مهل اعأ

 اويذكن ذل اءالؤم داهشالا
 مهيلع دهشيو ( مهب ر ىلع ع

 ع مل

 «فافاتأ و
 نا ثمنا

 ثدر 5

 تحك

 هو

 ةكتذاد اا ٠ نم داهغشالا

 نواذكلا ل نيسالاو
 ادلو دا هناي هللا ىلع
 ال2 هتلاذتملالأ) اكيرتشو

 ىلع نييذاكلا ( نيملاظلا

 دهاش مج داهشالاو عبر

 نيهك و[ تحاضو بادحاك

 فارشأو ك0 كتتتا

 ءريصم ) هدعوم رانلاو (

 ( ةيعو)دحاي(كتالف) أ

 رفك نمريصم نم ء(هنم) كشىفأ

1 

 ا
 ع

ٌ 
 ا

1 
: 
 ا

 ١ ةداتق لاو كاوصلا لاق هنو لسرلاو ءامب الا مه سابع نبا لاقو دهاع هلا مدآ ب

 م

 ا 1
 ل

 اب

 ع5
 ا

 (كبرزمقطاءا)نآرق
 نآرقلاب رفكن م ريصمن

 ةيصىكنالفلاشو رانلا
 هنا نآ رقلانم هنمكشق

 ليربجه.لزن كب رنمقحلا
 لها( سانلارثك أن 1

 (ظأ نمو مال كم

 (ىزت ةذانع) أر ,ح وأ

 ايدك هرلا لع ( 0

 0 دىل ءنوضر ,مب كئاو

 لوشو) ٍّ ءر ىلا .نوقاس
 ءاس الا ودك ال (هاهشإلا
 نذلا) رافكلا ( ءالؤه)

 ( نيملاظلا لع) هللا باذع( هللا ةنملال اسر ىل 1



 اة

 باتتح م( 9 هلأ

 ع
 ةاروتلا وهو (ىمو» ا | “ا

 ع

 اضءا ناهريلا كلذواتيو

 نالاح 0 0

 لع زاك »عا 55 اكو

 نأ رقلاب 6 نود ار ةنيب

 ,ءااب (هنرفكي نمو ١

 قعي(بازحالانم)

 هه اط .دو هد
 ند مهن دف

 نا |

 ع
 أه

 ان
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 هللالو_سرىلع سب زعخا

 مي-وديلع هللأ ىلص

 كرما لف اقوا
 ةاروت ( ىسوم باتك )

. 

 ليريح ةيلع ارق ىنوم

 (ةجرو) هبىدتقب(اماما)
 نم ) ككئاوأ ١ هب نمأ

 ىسومه  باتكب نمأ
 هيلع دما ) ه.نونم وي

 ا |

 مالسلا هلع دمحم (هيرفكي

 (تازحالانم)نآ
 رافكلا ميج نم

 رقلا»و

 اتا اان كات جب طاح حس هيتس جا نانا تاع حاص هس حدس ساو تدع دز ء عم روس سلم وسر منا "ب جبواج ع حمو اج بمس صن روع هو

 - مس بوس حصص همس هسا

 ْ ماكحالاو نيدلاروعأ َّق هلا نوعحرب مهلاماما ناك هلا ىنعي ٍِ ةجحرو اماما 2 |

 ةنيب ىلع مهاب هللامرهفصو نيذلانا ىنمي ه# هب نونمؤي كئلوأو# ىلاعت ؤ

 ع 3 ا !اراشملا

 « رشعىلاثلاءزجلا /

 «واتاشيا ابن : 1 روتلا ىنعإ 3 "رمل اك ج نأ رقلا 0 نمو 6 هلبق نمو ©

 اراملوأ 00 ريح دهاشلاو ولو 00 نآ رقلاوه ةشبلا 0 دل

 هظفحم كاف دهاشلاو هولتلا نمو أ هاربع

 ادم ةلج ىتوم باتك هلق

 ١ الع ناك نءكدهاس 5
00 0 

 ”نآرقلا لك | رشو لما رع اج لادم دايدشو هلو دكا - هنأ ىلع ةلاد هلي

 ندلاقؤ هناع وم انك انغام 00 ةاروتلا

 6 هن ونمو ع ةئيب ىلع ناك نها راش نراذلا ير وتلا كادلملا

 ١ !نم 3 تادحالا»مديزقك نمو 0 تانوقلاب
3 

 نا ىلع إسو هلع ىلاعتهللا ٍلص:لودرلا

 | هولحق ريئصلاو

 نارقلا واتوىأ ول َّق ريئضلا ىلع افطع بصنلاب اك رو

 0 ع
 نمهو 01 رابتعاب ةشبللوأ ردا

 ديال مهدلع لكلا لع م ةجكرو 0

 كاوا
 لوسر ىلع مهند تزحم نمو هك له

 ءولتو
0 
 تااط

 3 - 8 0001 1 .- 5 ١ ف 0 -
 ىلاعت و دىاوعس هلوق تلف ىلاتلاب ىعلامو ناك ىاعل وم هنع هللا ىذر

 ةحوو إو دياع هللا ىلص هللا لودر ناسا كا وه ىلا تددو لاق هنه دهاش

  ناسللا 0 هلدعاشلا لءح ءرهظيو نانكاىت اع برعي ناك الل ناسالانأ لوقلا 51

 ىللص ىتلا ظ ف كلم وه دعاشلا دهاع لاكو نآر كلا لثدو ناسلاو"ل اصفلأ ةلآو

 " هزاكتعا ور 50 رقااوه دمادسلا لغفلان. نيسحلا لاثو هددعسو -- هم لع ةللأ

 ا هنازعم مظعأ هئالو هيو اسو هيلع هللأ لص ىنال تيس هملثت نصح و هتعالبو

 ىلص دع وه دنم دهاشلادسز ناو ىلع ن نيسحلا لاقو رهدلالوط ىلع ةيقايلا

 ل ولاا 2 ددحتوو انو هيلع هللا لقعلا ليعي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا رظن نم

 2 قو 2

 هللادبع نبرباح لاقو نونالو نعاكالو رحاسالو باذكب سيل هنأ لع ةريصبااو
 5 0 5 ل 3 ِِء
 ناساالاو هب اآلا كف تلا دقو الا كرف نم لدحر لع 5 بلاط ندر 0

 ا فتتاللا ] هاف 1 لاق كاف تاز
 ىلع لاق
 ا 5 لحر هللاقف

 ع

 ىنلا نم ىندي هنم هلوقو بلاط ىنأنن ىلع دهاشلا نوك لولا ا ىلعف ةنم دهاش

1 , 
0 

 . هللا ىلص ىبنلاب هلاصتال ىلع وهو دهاشلا اذه فيرسثت دارملاو هو هيلع هللا ىلص

 ىدمملاو ءارقلازا_تلا وهو لخالا ىنسي هنم دهاش هوان لبقو إو هيلع

 ناعالاب سالاو او هيلع هللاِلص دم ةوْشس قيدصتلاف نآرقلا وادب ليجيالانا

 نمو ىنءي #هلبقنمو# ىلاعتو هناعس هلوقو 6 نآرقنا لبق لردع نع نار هد

 ةاروتلا نعي # ىسوم باتك قه !-و هلع هتناىلش دحح لاسراو نآرقلا لوزن لبق

 / هلوق # ةجرلا لوصح ٍببس كلذو لالضل نم ىداهلاهنال ةجر هنوكو عئارشلاو
 أ

00 
 ٍ . نيذلادارا كم! م.سو ةملع هللا ىلص 00 ىعب هلل ل نونمؤي كلو وأ هلوش

 دنس نع هيرغكي ا دءاأو مالس نب هللادمك ٍتاتكلا ل هأ نم اوملسأ

 ١ نايدالا الا بامحسأو ر 000 عينا ىعي 5 5 2 0 مس ةيلع 2



 مخ 8 0
 00 10 ىنعم ىف ' :

 مالكر وز فنه اخراخالو

 و ىلا لعلي هللا نمناهرب © 0-0 0 لعناك نْغأ 5 لفل لطرا ٠

 ' راكنال ةرم ف
 هردش و ريا ارك ذنعىنغا ىذلاوهو ةلزئملاف مهني براش كا لع

 هءذارملا ليقو صاخم نهؤم لك مم ؛مكح وهو امندلاةاملادبرب ناك نك ةنيب ىلع 3

 عاو * هوالو وف باتكلا لها ونمو. لقو سو هيلع ىلاعت هللاىلص ىتنلا

 نآ رقلا وهو دححكل دهتي هللا ٠ نءدهاش اش 6 هنمدهاش 2 لع جدل للددوه ىذلا ناهرباا

 ( دوهةروس )

 © ف
- 

 ع 5

 مه ب٠غعفإ ل نب رصقل "5 د هنا ادع هاا 8 1 و هما
 ا ٠

 كلذ

 ىفعيإ ةءاشلا موب ةنللا فرع دحن 1 امادلان ماضرغ هببيصنلالا هلعتنال هللاد

 ودون هكلع هللا ىلص هللالو_سر لاق لاق ةريره ءىأ نءةدوادونأ هح أ اهحير

 ممهجض ذوم>' مهجىفداو لاق نزلا ب جامو هللالوسراي اولق نزحلابح ن نم هللا

 ا ءارقلا لاق هلخدب نم هللا لوسراب لبق ةسم فلآ مون لك

 م-و و هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امورو ىوغبا|لاق## بير ,ءنسح ثيدح لاوو ىذدمزتلا

 لاق رغمالا كرمشلا امو هللال وراي اولاق رغصالا كرمشلا ركع فاخأام فوخأنا
 ناشثالا رهظي ناوهءايرلاود دنس رعب هارت 00

 هدر د م4 ااعاب

 نقولا ا

 نأ سن نع انئورو ةرخاآآلا ف اهلع بائيو امدلا

 ةرخ آلاىف امم ىزحنو ايندلا ىف قزرلا اهيلع باتي ةنسح نمؤملا مظيال هللانا.لآق
 طاب ةسحل هل نكي ل ةرخب اللا نأ اانا تح انا ' مطبق رفاكلاامأو

 هني ىلع 0

 امندلا ةايملا مهلاعاب نوديرب نيذلا ة لقملا هيلا ىف ىلاعتو هنا هتلاركذ ال 6 هنر

 لاف ةرح لإ رادلاو ىلاعت هللادحو هلمعب كبرت نك ماد 5 د مه رك اهتز

 ناك ٠ نأ ىلاعتو هناصس
3 

 لذي و ةيلع هللا اص هللال وسر

 ا
 ع

 ا د ىلاعتو هياوعس هاوق د6 دداد ربعي ىوغيلا هح رش اربخ اهم مم
07 

 ع

 مهل عرددل قو اهناز وام ,كل ايلادير ِ ا ىأ هير نم هني ىلع

 ).ةو هءاع مالكلا ةلالدو 0 20000 اعاو 0 ةرخ . ا

 ا وه نك < هءاععأ و ا يلع هللا ىلضص ىنلاوهو هر ند نب ىلع ناك

 5 دمأاي د ١ رلال قو سو هيلع هللا لص ةيببا هل هللاسعأ ىلا ءدلا ةشيااب دا رااورفكو

 ةعيشاو | وعلي 3 هك كت واش هؤلَح .و و قدامى ع 5 0 نم نيش ىلع هنأ نقلا

 مهاراو انمقاعو سامع نا لاقف وه 0 دهاشلا ف اوذات>او هقدصب هاديشب ها

 ١ 5 2 مر ١ : 8 ا

 كيا | ريح نا كدر م ملام !ادءاع ليريح هنأ 351 رسل 2 كامدلاو لكم نكعد 7

 مال وه ةداتقو 0 ١ لاقو هوقو ءدالسل و هددؤيو 0 عك هملع هللا لص ىب

 ع

 كا نبا ىل 8 عل اهات تل 1 قا نب دك ىودو د هيلع 2 0

 هان

 ١ سائلاهدمول ةطاصلا لاغالا

 ذوعأ هللا ريغ ىذلاوه ليلة ءاطعااب هودصقما ا حالصلاهيف ودا وأ اهب خا

 | هتاتسحم ىزاف ةلاغ ةرخآلا هتداراو ةرخ لاو ايندلادريف

071110 

 (هنر نمدنيب ىلع ناك ند :)

 امندلات انكاديرب ن ناك ل

 ل هني ىلعن 0

 الراو
 نيب نا ىنعي مهن ءراش

 نا مرسال

 دارأو انيبامات نيقرثلا

 ديعك د وريلا نم نرمأ نه 5
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 اعا) هلدهشي(كلمدعمءاح | ىلاعتو هناحم# هللانال قو لعفلاىلع مادقالا هيلع لهس مظعأكرتلا باب ررضلانأ
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 قاض لّشملو مهيلعهولتن

 قط هنأ ىلع لديا
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 ؟ كاردا وكلا نالا ىش ىدايرطتلاو نارغكلاىف 0 ةرح ًالاىؤفهدحال جذوع الاكا

 ْش نذلاالا
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 ى]س 00 خيام كرتت 7 46 كبلا ىحوبام ضعب كرات كلماف قف اعطقنم ءانثتسالا لهح
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 نا اهبرت رتعم 2 « حرفا هنا ه8 ىتءاس

 اذالا لذا ىف واهقحي مالا او

 ىلاهت هللاب اناعا ءارمضلا ىلع ه# اوربص نوصل

 تاحلاصلا اولعو 8 هلاضقلامالست-او

 مقوي 100 ٠ مزايالو 3 مهئاز 0 مله ز ةفاحم 0 ّىَأ ر فلاح ام 0 كيلا

 هللا ةجرع 0 سساسالوربصت 0 عت ز'ناذاهدححال ءاهركشاؤ ةيفاعوةعسو

 |« سءارتسمب امم ماقد ناو قط ىلاعت وهناحس هلوةوهو ريذلاب ءدابع ىلعداوعلا هناف
 دئاص | ىذلا ىنمي 86 ناوقيل# شدعلا نم هيلعاتطسب و ناسنالا ىلع انمعن أن من نيل ىنعي

 الاقاعاو ق ةغلاو لاو كندا اف دىق 6 ىع ت ياك ريخلا

 داو-اأىلااهتاضأاعاو هللا ىلا اهلكءايشالا فضي ملهنال هءلعتءا رجو لجو نعهللاب :سىغ كلذ

 'ىف لصحم ةذإ حرفلاو رطبر ,كأ هناىأ #4« روخف حرف هنا 2 لاقفىلاعت هللادمذ اذهاف

 ”٠ ىهنم كلذو تقانملا ديدعتت سانلاىلع لواطتلا ود رخفلاو ىمنملاودارملا ليذن بلقلا

 ”ءارغا لاق * تاحلاصلا اواعواوربص نيذلاالا هن ىلاءتو ك رامثلاتف ىنئاتسا مث ه6 دنع
 نامهناذ كلذكا وسبل ههناف تاحاصا !اولعواوربص نيذلان :كل ءانعم عطقنم ءانثتسااذه
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 نوادعتسإ 0 نؤزهتسي عضوف ا باذعلاىأ “ نؤزهتلي
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 7 نؤزهتس هل اريك
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 17111 ضرتل ذك 2 21 لوا ءانملاناو ءالكلا ناكما ىلع هيلدتتساو ها ءاملا نتم
 # الع نسحا ركيأ كوابل 88 كلذيزءامتلاو خرلانتم ىلع ءاملاناك ليقو 0 اذه |

 فيكم كلاوحأال ىلدتيملا ةلماعم كاقف قاج م لفك كلذ قاخ ىأ قلخم قاعتم
  لئالدو مكلاعا هي هيلا جاتحتامو م 0 ؟دوجول داومو بابسا كلذةلج ناذ نولمعت

 ةفال ىوللا لف قيانتزاخ- اعاو- اهنم نوطدتستؤاهب نولدتست "تاراماو

 ليضفتلا ةنيصرك ذامناو عاقسالاو رظنلاك هلا قيرط هنا ثيحنهزعلا ىنعمنم |

 نسال نساحا ىلع ضيرممتال عبقلاو نسحلا رابتعاب نيفلكملاقرفل لهاشلا را 33
 جراوجلاو بلقلا لمع معياملمتلابدارملا نافلم“لاو لعاب :اسعىفاعاد قرتلا لع ضيضحملاو |

 عرساو هللا مراح نع عرواو القع نسحامك ركنا !سوةيلع ىلاعت هللا لص تالت كلذلو |

 توملاددي نم نوثوعبم مكنا تلقنثلو ١ العواذع لكا مكياىنملاو هللاتعاطف |

 هلوق كلذكو ءاوه  باحملا قوفام ىأ ءاوه هتوفام هلوق و ا-هعوذج ىلع ىنعي |
 | ددلاو روصقم ىمثلا كلذ نأ لق دقو ءاوه ناعسلا تدتام ىأ ءاوغ ةتحنامو |

 الذ هناكف ”ىع ريد هنوكل قللأن ع ىع ام هنال تباث“ىشال ها انمف اروصقم ناك اذا .
 ةتحنام و ءاوه هقوفام لاق مث هريغ د نك لف هقلخ قاحم ن ل ناك باو ق

 نيل قوف 000 ءاوه
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 هاوقك اراصتخا فاضملا فذخف ائير شىعناك نب 1 كاف معلا نع

 2١ اذه ءاملا لع ة شرع ناكو ىلاعتو هناصس هلوق كلذ

 ققرلا

 كلذ نال ءاوه ددوالاو ءاوه دو>حوم ا وه ىذلا

 صضعءعب لاق

 ىلع لدو ةيرقلا لاعأو
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 '15 1| دع رالدعو وهو ةرخ الاف و اسندلا ف هلضف ءازج هند لطف ىذ لكظمبو

 اولوتناو 3 اول هناو 0 0

 1 رافغتسالا مدق بيسلا 7 كلذ فالخ ل !| اة 0 هيف 5598

 دمج جوع عوصت

 تاَذَه

 لاقولبقتسملاىف هنلا اوبوت م + مكيونذ كفلا كل مكبرا ورفغتسا هانعم لءقو ةبوتلا

 دك انا] امهرك دق ,دحاو ىنمع ةبوتلاو ر رافةتلسالا نالواولا ىنعع انف ءارغلا

 | ةبوتلاو .رافغتسالانم هب متعأ ١ متلعف اذا مكنا ىنعي # انسح اءاتم مكعتع 9 8

 هب نوثيعتام قزرلا بابسأو ايندلا نم مكلع طسب لجو نع هللةدابعلا متدلخأو
 رودقملاى لع ريصلاو روسملاب اضرلاوه نسسملا عاتلا مهضعب لاق ريخو ةعسو ,نم كف

 ملاحآ ءاضقنا تقوو توملاينيح ىلا انسح اءاتم مع ىنعي « ىمسم لجأ ىلا#

 : 0 لا لع قيضيدقو رئاكلاة نحو نمؤملا نع“ امدلانا ثينط دا تاقناف#

 1 نيب :وا اذه نيب عملا فيكف هلامبعو هسفن ىلع هقفشأم دجال ىج

 هيلع هللا لص هلو 1 تلقا ندم

 ا ليزا تاوكانزم ءزخالاو 00 ملا ةمنلاب وهف نهؤملا نحم# امندلا مو

 ةنح امدلانو ا هاذا كلذ ١ ىضشب ىتح اسدلا ف نع” ىف هناف مقملا ممعنل د

 | عطقنال تادانل# باذعا| نم ةرخ آلا ىف هلهلل ادغاام ىلا ةينلا دف وناكلا

 ىلع قيضيام امأو ةرخ آلاف هل هللادعأام ىلا ىفش ىتح ةنجىف ايندلاف وهف
 ناو تايسلاويفكتو تاجردلا عفرل كلذ اعاذ تاقوالا ضعب ىف نمؤملا ل>رلا
 9 كا ىلعف تابيصملادنع ربصلا

 - هنادوأ ضعف أ

 لجأ ىلا انسح اءاتم مكمتع ىلاعتو .هناكس هلوق

 مدا ةنتسح ةشدعوق ار عي ىف نم

 ظ ىأ  هلضف 0 لك تؤئبو وف 3 رداع 3 0 # هلاوحأ عبجف هللان
 تراكم ةيلاعااوبأ لاق ةرخ آلا ىف ةارثو هرحأ اندلاق اصل قد ١ ل

 مو ]2 نكت تاحردلا نأل ةنل اق :هاحردو هناتبسح تداز امندلا ى هناَئاط

 01 تداد نمو ةنطالخف هن [2 لع ةنانح تدازنم ساعت ننا لاقو لاعالا
 مث فارعالا لأن ه ناك هن ايسو هتانسح توتسانهو رانا لحد هنانسح ىلع
 ةيسح 0 نهو ةئيس هيلع تدنن هلا لع نم داوعسم نبا لاقي 0 5 دا نو لحد

 ول سن
 ترم

 0 مه كب 12 اع م ناو ىفعل 3



 1 ( دوهةروس )
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 يأ ؟90/

 ١ تقرا ىلا تاصفمث ”ىرقوههبلا جاتحاب صانو ا ل امن لاونالإ وأ 1 0

  1أ مكه ىف تواغتلعأو + لكلا ا ءلاىلع تع م هناي تركحاو لطابلاو 0

 ةل_ص رو دءبر وأ باكل ب تا أ ع ع دل ند 0 ناسبخالا ل

 ايتءاب ىتيلام لكلا اهل.صفنو ا وهو تاضفوأ كن كحل 0

 ليصف ىف ن هال ةرسفم نا لءةو اودي عن ال نال هللاالا اود.منالن نأ قا

 سالاوأ د-ٍحوتلا ىلع ءارغالل أدتامالك نوكي نازو<و لولا ىنمم تايآلا |||

 مراه 0 هود زلاىت هع هللاريع ذا عكر لق و اي هدا 2 نب را

 دحوتا| ل اء باوثلاو كرشلا ىلع باقعلاب © ربشبو راش #9 هللا نم «عع ظ

 كا اواصوتم * هيلا اوبونم 2 م علا ل ع تاطع # م 5 اور ُممتساْناو (١

0 

 عّشال ث.ح امك م صر ا 0 هلابآ 0 ةائوم لقو اهني واهلصف ضقانن |[ أ

9 
 ىه تسل تاصو م هاوق َّق مثو تريدق قمع تكاضورنل ها لاقو تابييذملان عا ا

 م لوقت اك لالا ىف ن نكلاو تقولاىف ىخارتال |

 راب جخالاو صصقلاو ظعءاوملاو حالا لئالدب تلاضصو 6 2 هل دال كلذ لكو

 باتكلا اذه ناف ءانبلا ماكحاكدا_فلاو ضقاتتلا هنايآ ىلا قرطتنال هنا انه م

 قاووكدألا صاخلا ماك>الاب دارملاو هيلع ةمدقاملا بتكلا ,مبج منا

 لقو هربع ايصسنت ل مم 1 أ دئم تايباب ايمن ةحوستم هتايآ صضءإ نأ تدع |

 ىرجاف ضعبلا ىلع مسنلا لمخد دق ناكناو ةمكح هنايآ مظعم ىأ هناي تمكح ١
 مهمالك ىف لمعتسم تا لكلا ءارحاو بلا_هال مكحلانال ضعبلا ىلع ع

 # مكح ندلن 000 ا ىل امن هلوةو 6# ةهضعحب تأ فاو ماعط تاكا لحل

 لا ود>اب قع #4 ديبخ# ها مدح ىف 4 22-21 ند بات ككل كالا 6ك ىنعإ

 ديانا ةركشلا باتك ءانوم هلل وءفم اذه هي هللاالا اودع نأ 00 ييص !امو هدايع :

 امو ما_ةصالاودادنالا علخو ديحوتلا ةدايعااب دارملاو هللاالا اودبعت الثل تاصف مث

 ّ كان هنعمل هلاوتق

- : 
َ 

 2 كال يل تلا ال

 ا

0 

0 

 ىتا قفمالسالا نيدىف لوخدلاوهتدابع ىلاو ىلا#ت هللاىلا عوجرلاو نوديعي .اوناك 1

 ملم نا هباقع كرذن, ه«ريذن 9 هللادنعنم مكل. ىتنا :هدعاي مهل لق 1 هي هنم كل

 هللاب نمآ نه ليز :ِلا باوثلاب رشبأو 0 5 ريشب و## هنع اوعحرت لو 0

 هي هنلا | 3 5 1 00 2 0 هدحبو هند 0 عاطأو هلوسرو

 ةاقمم ل نيتبب ر ىلا اه نسب قر ردا نال اوفي ةرفغملا كب

0 

 اورفغت_-ا ليقو عوجرلان م هلدنالو اق فار رط ن ع ضرعءملان :ا ةيونلاب ميول_طم ||

 لا هيف نسدل ىذلا م ملا ءأن لاك لاخالو ضقت هيف |
 ١ ةروس ةروس دئانا تاصف مث

 ةما.قلا لاوخا وان ةوردلا اددهأو نع وتلا لع باتكلا اذه تانآ ن نالقو ||

 ١ لا م ماكحالا ن ل هككش

 | دلو هلوقىف أهضعب صخ*دءو ماكحالاب 3 ترن ل 3 فيك تاق رائع ل صقتلا نسحأ |

 ا ماكحالا ىنعف كانه هن صخ ىذلاريغ انه هلل مع ىذلإ !ماك> الا نا تلق تامكم تالا |

 ا ها متل ل مس وو سي جر يس سيصل هي 2 سس سل سس 2 سس سس

 هس(ابخ ميكح ندا نم)

 د ها

 تييحلا 1 را

 اهماكح اهدنع نم ىأتلصفو

 (هالاودبتالألاهب سقت
 وأاود.ءتالثل ىأ هل لوعفم

 ليصفت ىف نال ةرسفم نأ

 ليقدن اكلوقلا ىنممتايآلا
 وأ هللاالا | زدت لاق

 هللاالا اوديعتالنأ سعأ

 (ريشب و ريذن هنم ركل ىفنا /

 اورفنتساناو) هللا نمىأ

 ديحوتلاب كس أ ىأ (مكبر

 (هيلااوبوتمث )رافدتسالاو

 كرا ةورففتسااىا

 ةعاطاإ هيلا اوءجرا م

 (مكح) دنع نم( ندلنم

 سعأ مك اح

 كيه نع ودبعب نع (ريخ)

 اود>وتالناب(اودبعتالأ)
 579 مكل ىلا هللاالا )

 رانلانم ( ردن ) هللانم

 نأو ) ةذجلاب ( ريشبو )

 ودحر كار اووفتتسا

 هريغ دوعي ال نا

 0 كح

 اولبق (هيلااوبوتمث ) مكبر
 ضالخالاو .ةبوتلاب هيلا
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 7 3955255- 0 5 م 2-6 6

 َ باتكاذهىأ( با ل 2 ع تدر“ لي نا. 200 نيل نسل اا ل 0 هان دكاو نوم قدد :رهددعإ .تانيصح رع 0 انغأ نة تم
 1 ع

 | 4 عك
 نوعر عم قرعن *؟يرم ددعبو
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 67 ةبا نورشعو ثالث وةثام ى هو ةيكم مالس !|هيلع دوه ةروس جو 5 ةفس( هنا تمكشأ)

 ا 1 1 ان 0 ميلا ن هر 7 معلا مسسإ ' جم
 ترظن هناي أ ت كح 0 ادعم باتكوأ ريو ًادتبم « بانكر لأ َ 1 6

 الاكخانيصر امظن تش

 1 0 مث ) ركحلا ءانيلاك

 -- / 89 رفلاب ل 5-2

 لوقنمةع' 1 تلو لئالدلاو 4 103 3 حاو وأخ وسةمارق شلل ةروخلا2 - ,ابأ دارملا 32 3 لصفت ص

 ا ماكحالا ود.حوالا لثالد نم

 صصضقلاو ظفاوللاو

 310" ناذ مسنلاو تارت كف ىنملاو ظفالاةهجنم لالتخا هنرتعي الا مك |ىظنن

 ةيلمعلاو ةيرظنلا مركحلا تانهما] اع ةإتشماهنالايكح راصانا مشلاب ركح نم
 انو نو 0 و ظعاوملاو ماكحالاودئاقءلا نمدنارغلاب # تلصفمم و

-. 

 ءروس ال وصف تادحوا

 0 .٠ . 0 7 3 1 6 1 6-5 5 اا 1 3 1

 مهراذصو مهلذ اهفو باتكلا لهانم ةيزجخا دخاو ني سثملا لتشو هثيد راهظاو || كو 517 جو
 م ا 0 ةرفواذيا ةيآو ةروس

. 3 
 1 1 1 ١ ١ ا 1 الأ

 هيانلارارتساوا هدرا ا ا دلال ةلج لزنت ملو ليزتتلا

 0 م مالسلاو ةالصلا هملع دوه ةروس ريسفت 0-1 هيلا جاتحام انف للعفو

 ا ةداقو كر نئاو دهاعو همر ءو نسحلا لاق هن و سابع نبا لوقق 42 ١ م 1 سداو صخ و نلثاب ى دانعلا 50 .- 2 3 ١ | 5 ا ا ١ 0 ؟ءاملإ

 ةولصلا مقأو ىلاعتو هناعس .هلوق ىهو ةيآ ريغ ةيكم املا سابع نبانع ةياورفو تقولاىف ىخارتلا مث ىنعم
 | كلعلف ىلاعتو هناعس هلوقالا :ةيكم ىه لتاقم لاقو هوت ةدانق نءو راهتلاىفرط لاخلا .كلو

 نائسملانا ىلاعتو هناعس هلوقو هن نونمؤي كئلوأ هاوقو كءلا ىجوام ضعب كرات مهك اله نيك ام ا ىوقأ

 مهرصن و

 ايف كن بقلاةروسلا سسزو#
 اياب "مارك ىقدد رق

 ءالم

 فلا'اماهل ردم رشع وامام

 فالآ ةعستو ةلك ةئاقسو فاأو ةيآ نورشعو ثالثو.ةئام ىه و تائيسلا نيهذ

 تراشدق هللا لوتان ركيونأ لاق لاق سايع نبا نع افرح نوتسو ةءيسو ةئامسجو

 ةحرخأ ترؤوك سما اذاو نولءاست, معو تالسرملاو ةعقاوااو دوه ىنتببش لاق |
 لكك هللا لوكش ران. تاك: كاك هريع ةياورّؤو اورع ن ,سح ثيدح لاقو قدفر لأ

 كانأ لهو نولءاست ,عو ةعقاولاو ةقاحلا اهتاوخأو دوه ىنتييش لاق بيشلا كيلا | 0م
 00 طلا ل 1 د1 لإ كوك ببس ءاطلاضمب لاقت ةعشافلا كيدح || 0007-7 6
 || هللاو رانلاو ةنملاو باسملاو ثمللاو ةمانتلا ركذ نم انف امل ثيدحلا ىف ةروكذملا ترا نم ” اتلع

 0 - رص ر أ قس سو هيلع هللا ىلص هلوسردا رع رعأ

 #8 ص لا ى يصرلا للا مس 0

 قى سايع ن نبا 0 هد انساب

 00 ه0 3-3 --_

 0- 2 || لوس ( رل 0 هاوق

 ٠ 0 ىرأىأ هتلاانأ - | 0 0 م ىتعل 3 6 ا بتكلا ى كا عسا ا
 | 32 كل) لاق سكفلاب ةنع ةياورا ىو تامءلاو باوثلاب“تلضقو راو نعال دنانأ 328 .تك) هبمسقأ

 1 00 تاكل
 ٠ .اهلصف مث لطابلا نم هللا همكح أ ةداتق لاقو ىو ملا وو سصحاالاب تاصقو باقعلاو باوثل هلآ أ

0-7 

 5| لقو اهف - ل 0 213 همأ هم هاذا 5- نين راع 1

 تشد 1( 0 ف 2 كلاي دال



 هللا نارمضتالو عفشالا ماب اهفصوونانوالا ا ملاك نا ءاطعلاب ىفاعملا(ميحر ىلا )الباب رفكمل(روغ

 اذكو هن 8 1 ىذلادا طلاب فيكف فخ لكزود هدحووهالادفثكى عردق 000 للا"

 اود ةدايعلا هلادحوت ناباذا قيةطاوهو نان . والا فك ناسحالاو ل-ضفلا نم كب هديربامدحأ درب مل ريكا

 ةانلار

1-0 0 

 نا اعاو هتجر تاكسف نه له ةجحر 8 ىبدا رقاق هرض تاق نه له رض هللا 0 أنا هلوقنم أ هو

 ةباصالاوةدار ,الا نن سماآلا لب ةروسإ ردن رادار 1 و 556 ١ دك 0 ةةدارالاوامهدحأق

 ةيصعملاب هنأ رفع نم اوسأينالو 50 ا ا 4 .محرلاروقفلا وهو |

 كحل اللين الو امهنم 1 مكل قم مل ل 01 هك مكبر نم قطا [ ءاجدق سا ااه ابل ١

 لا 7 َن 0 ا 31 هةعش نال 3 ا ئدتهي اعاذ 0 ةعباتملاو نامعالاب 3 ىدتها 0 لي رد دع |

 باصالاوهو سملارك ذب | اهيلع لالشلا لابو نال 6 اهيلع لضي اعاف # رفكلاب * لم نمو ل7
 ّق ةذارالاو ايما ِ خد 0 ريدنو ويش ان [كعأ او كك سعاىلا لوو لف 4 لك لع اناامو م

 2ع لا ىتح مهتنذالمحنو مهتوعد ىلع © ريصاو © غيل 1 1 لاثتمالا 1 كلا ىحإ قاف
 ير 5 ا كم رد 8 ءالذا # نب 2 ككاتتتلاب سم الانوأ أ ةرصنلاب « هتلاركحم |

 لات دع دنا لتع كل ماا نتعلل ريخوهو ابوأ ةرس
 اوقف ىلا ةباصالا | ملسو هيلع لام ىنلانع« رهاوظلا لعدعالطارئارسسلا ىلع هعالطال هك

 رضلا ٠ نم دحاو لكشف ْ

 ديربامل دارال هناو رياو 1

 نم هن بدصيإ ١ ملا 7 تانكمملا ع ألا ةحاتع تاماكلا عيجناو هلك كلذ لع رداقلاوه هنأ ْ

 لهأإي ( ساتلاابيأأي لق ) | هب ًالاممخ ىنعملا اذهلو م و تاردكاو *ىشث لك ىلع رداقلاوه هنال هلأ
 نأ رملا قا ؟ءاحدق)ةكم 1 2 ر ىلاعتو ا ىهو ىرخأ ةفيطا 3 5 . الافو# محررا روفغااوهو هلو |

 ند مكبرنم ) لوس ١ هنأ 0 نضلا ساق 1 امل ىلاعت 0 كاذو را تناح ىلع ريخلا تناك ْ

 قديلا راخا ( "دعا اهفشكيو راضملا عيج 1 ىلاعت و هناعس هنا ىلع لدن كلذو وهالا هإ فشاكالا
 ىدترم اع اعاف ) نا اولا ا عمو ثا قى هإ:هضقل دار رذأؤ هيف لاق ريدنا كتان او تا 0 1 ءانثتسالا نال

 هدانع نم ا

 هر رامتحاب عش 4 ة(هسفنل | هدأ ٍِح لع تاريخا عيج ضيف ا هنالاهدر ىل اع 35د ردش ذاف هنم تاركا ٠

 اعاؤ ال ندو ١ هسفالا هناهعسدإوق ع 26 ىعي 6 بونذل رث ماسلا عي روق و هلوش هدضعو

 رثآ نمو ( اهيلع لضي | ليقو مالسالاو نآرقلا ىنعي © مكبد نم قا ؟ءاحدق سانلاابيأ اي لق ىلاعتو

 هنسفقنالا ريض و لالخ 2| اعاف ى دتها ند و 0 0 هللا نم قلاب ءاح 0 ةيلع هللا ىلص دة وه ى ا ظ

 ىنعم لع ىلعو ماللا لدو | كع ىأ «اهيلع لضي امناف لض نم و و هيلا عجري كلذ عفن نال هك دسفنل ىدتيا ْ
 ا ًامو) ررضلاو عفنلا مكح ندد عفش ١. لزالاىف ا ةهالاب هأ هللا كح 3 هيلا عجار , هلابو نال 1: 1

 01 لير ىلع مكيلع انامأو 00 لدول | ًأاموإ» انبأ ؛ ىثب مف ملو لض لالضلاب هب عا

 نأ ا كيس ل 1 لوكد فلا ةياب ةخوسنم ةيآآلا هذه سايع.نءا لاق 5 مكيلع ظذحأ طفح ظ
 ىجوبامعبتاو)ر نر ىنعي 6 ربصاو 2 كيلا هللاديحوب ىذلا مالا ىتعي يشكي ىجوبام عتاد

 مري دكت ىلع (هناو كب هلرصني ىنمي هلل محم ىتحالب كموق مهو ةكم رافكنم كنفلاخنم ىذأ لا َ
 ها 0 ران اد م هد. كح ىلا يح ىلاتو و هناعس د سات 5 ل راي 2 !

 دوهشو ةئرب للا 0 ره ىلع دع علطملادنال 5 «ك الاريذو وهوزةيلغلاو مهيلع ةرمصن :!اب كل ا

 باتكلا(َق 00 ف ا 1 "“ لقزةبوتااىل 1[ نا(ممحر 00 :لا(روفغا اوهوز كاذلالهأ نأ 1: "5 ظ

 لضياعاؤ) لوس 00 16 :سفنل ىدترباعاذ) لوس رئاو تاتتكلاب( ىدت مان مكب رنم م)لوسرلا
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 هفاطلاو هتدارابالا هللانذابالا 8 88ه هللاب 46 نمؤتنا سف:لناكامو 9* هلوقبهررق

 باذعاا رظطإ لعحو سنون جر ولاق ا نئاماش لغفتال و هلهأ ا لعق 9 ْ

 ةنيبالو ب ذكن م ناكوابا ذكى ودجف هيلا عجر 0005 عجر ادإل يقف شرتإف |

 هللاءاش نأ تافاصااوةروسقةصقلا ىف انو ترث همقتل فاض داغم مهذع فيرصناف لن

 فكي لو مهتبوتلبقو ممل زن امدعب سنو موق نع باذعل | فشكف بك تاق إف“
 امينحاملب وحاباذه نءءالعلا باحأ تاقودتب ولي 3 ملونم 1 نيح نوءرفنع باذع 1

 نوءرفنا ىاثا|باوكلا هدير رام مك ءاقلام ل لءغ هللاو سنو موق اعاخن راك كلذْنإ

 باذعلا مهن:اند سنو موقو ايما نم ضان تقو وهو باذعلا رشابام دعبألا نم 1

 نمل د ءاشولو اسوا هللا ىلص دعدسنا لح و زعهللال وشب 3 امج مهلك

 تقبس نمالا كن نمؤيو تقدس نااشن منكلو اعيج مهلك ضرالا ىف نم كقةدص وك

 هنن موينا صر نأك 1 وهيلع هللا ىلص هللا لوس رنا سابع نءالاةلزالاىف ةداعسلاهل

 هللا نم هلت قبس مالا هن نم اقرال هنا لو زعهتلاءربخ اة ئدهلا لع هوعباتو سال

 ىو لوالا ردا ءاقشل | هللانه هل قبسنمالا لضيملو لوالا لا

 ب اللا هللا هربخاف لكس هن اع ا ىلعاضي رح ناك هال سو هيلع هللا ىلد ىنال ةيلستا-

 تنأف أ« ىلاعتو هناه”دهاوقوهو مهناعاىلع كسفن بعتنالف ةيلزالا ةيانءلادل تقيس

 صرحت وأ هياع مههركت ىتحكيلامهناعاسيل ىنمي < نينمؤم اونوكيىتح سانلاهركت |
 اناوس دحال كلذ سيل 0 انناضقو اندئيشع رفاكلا لالضاو يوجارنالا اعأا هيل اع

 ١ م معنا ع ناكامو 5 3 هللانذابالا م ا سفن ناكابرا 20

4 
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 نيب اوقرفو اما م مماصتو مهسفن أب د.وصلا 3 اوزربو حوسملا اون :

 ا بدبراو 3 نيم وه | 12 00 مهنع اا

 لعفا | ىلع ريوصلامدقتو رأ ّك اال ماهفتسالا فرح اهثالياو ءافلاب ةئيشملا لع ةاركإ /

 ' كاذلاو تازيفدب ماههالا| ديدش 0 ناعاىل !ءاصيرح ناك هناىورذا هللعصيوا ١ و

 | لجأو مظعأتنأو تاحو تمظعدق انيوثذنا هللا او اق مهنا ضايعنب ليضفلالاقو

 ضاقلاو 4 أ

 ا هللاناثلاثلا باول. فاعلاو> 3209 توملا فاح ضير اك اوناكف مه 0 مومن مو

 الوهناعاىف قدصام هناف نوءرف فال مهوب لبقف ةبوتلا ىف مام 0 رعلدوا

 ١ ضرالا ىف نهنم الك. رءاش واول ىلاعتو هناححسءاوق# لعأ هللاو هناعادنم لب !فصاخأ

 (اهرح) لوعثلاو ةطاحالا 1 سن وب ةروس 1 هحومىل

 نيقبطم نات الا لع نينَعح

 ربخ أ دف نوفاتحال ةيلع

 دوفنو هنردق لاك نع

 نهنم آل ءاشوا هنادتئيشم
 ءاشدنكل و مهلك ض رالا ىف

 رامتحاهنم ع هننمؤينا

 ع روكلا ءاشو هءناعالا

 نهؤيالورفكلا رات هنازع

 دارألا ةلزتدملا لوو 7

 دك يشف دششملا
 يلا 1

 مهي قاخواىأ ءادلالاو /

 نكل اونمآآل اربح ناعالا

 اراشخا اوئمؤينا ءاشدق
 تدان هلكك اووف

 اونوكي ىتح

 كيلا سل يأ ١ لينمؤم

 قرجلاو ءاركالا ةئيشم

 كضاق ىلا :كلذاءا ناعالا

 هلعف ودع لفن اعالا إل

 را

 ققحتالوهتردش لضحام |

 هلبوأتورامت >الا نود كلذ

 لاقط ىاعت هيوأ اند
 نع مهلكاونمآل مهاطعأ
 مها مهنه عع نكلو رايثدا

 ف نونهؤرال

 ىماهفتسالاو قفوتلاو

 كلعال ىأ ىننلا ىنمم تنأت

 ىلع مهه 00

 1 روك هنال ناع

 هاركالا نكع 00
 ناكامو ) قيدصتلا ىلع

5-9 

 أ
 ع

: 

 هللا نذابالا نموتْنَأسغنل

 دعب (اكيذ ناش ناو )

 مهلك رالا نمنع أل
 (هّللا نذابالا]) هللاب (نهؤتن هل ن ا)ةر اك 7 0 مع 00 ريد * (ىسالا هر 0 1 4 أ) رافكلاعيج( 7



 أ ) نيح ملا مهانءتمو

 سويناطلا هلاحآ ىلا

 ىو ىلا ثعب مالسلا هيلع

 ءوب ذكف لصوم ضرأن م
 ا .صاغم مهنع بهذف

 بادعلال وزن , اوناخءودقف

 اوحعو هلك وسملااوسلق
 ىلا اوزرنو ةليل نيعبارأ
 محاسن و مهسفناب ديعصلا

 اوقرفومهباودو ممابصو
 ناييصلا واننا نب
 نحت اهدالوأو باودلاو

 اورهظأو ضءبملا مهضعل

 مهحرف ةبوتلاو ناعالا

 مون ناكو مهنع فشكو
 غلبو ا ارو

 ملاظملا اودارتنأ هتبوتن
 اش ناك ل>رلا نا ىت>

 هدا ووصل 3 0 ٍ

 ليقَو ءدردد ها لنا
 باذعلا م لزناملاو-رخ

 م الع ةيقب نم مش ىلا
 نا 0 : ااتف
 |! ىحاي وقول ىع ابد ىحال

 نسكف اه ولاقف تنأالاهلاال

 يل نعو مهنع هللا

 اولا هحور هللا سدق

 تاليعتم انبرتذازأ هللا

 ام مظعأ 5 تلحو

 < اانا ١ ءقأ لجأو

 أ نام 3 لعغالو

 مهانكر (نيح ىلا مهانعتمو

 توملا ن نيحملا باذعالاب

١ 
1١ 

 يمص سممعب كنعد تع وسج »تدل وسم عندك طه شل 35-10 حسا 1 - ناكل هل تا نو نعم طم هك د دج تطالع هن دتل عالم 187 طل #00 1 شلح 32-1331210« طل 011-1 1- تنل 106 هلك <56: ل نم تخفت ل كلف ل كشتة اعل الإ ل ند كا:

 ٠  نالالصتم ءانثتسالا نوكف ءانعم ضيضخلا فر 0 ني ىنلا ىنعمىفةللا نوكتنا

 مد مهجرف ةبثلا اوصلخاو هللا ىلا اونانو ن رسأ وبا جاع االول

 ظ كج دودو نا هللادبع هرك ذام ىلع كلذ ىفةضقلا ركذ العم |

0 “0 

 مهناعا مهمتفتيصاعلا ىرقلا م ةيرق لهانمآ املاقهن اك اهيلاها ىرقلا نم دارملا
 ىور مهلاجآ ىلا © نيح ىل | مهانعتمو 8 لدب || ىلععف رلا ةءارق هدول رسأ ولا موقالا

 .هد_ءوذ هيلع اورصاو ءوذدكف لطوملاَو "مه ىاودب ىلإ | ثعب ذا كاةيلع سون هل نا

 و !امع ءاعسلا تماغا دعوملااند الف نيعبرا ىلا لقو نيثالثىلا لدقو ثالثىلا باذعلاب

 ١ هقدصاونّشاف هودجي إف سن وب اويلطف اوناهف مها لو 0 ىدح طرهق كبدش ناخداذ

 قنا تقبذ ىلا ىنعي ه# نيح للا مهانعتمو
 ع

 اوار

 | 1 أر لهسنوب موا وفلخاو مهلاج ا ءا

 ش 0 لاقف ال 1 انامع 0 | ثورتك الا لاقو اون اف تاذعلا لئلد

 ْ كلم الان وك ل را تاذع م انفشكهلوق ليلدب انانع تان ادا
2 

 هعوقو ترئاذاوا عوتولا

 00 ريغو هوو ريبج نبازججم

 هللا لسرافكرشورفك ل هأاو 5 ولصوملاضرأنمىون# ةيرقاوناكسنو:موق نااواق
 .هاعدف مانص الا ةدادع كرو هّنلاب ناعالا ىلا مهوعدب مالا هيلع سنوي مهلا ىلاءئو هب احس

 5 اولاقف كلذدي مهربخاف ثالث ىلا معصم باذعلانا مهربخأ هل ليقف هيلع اوان
 اوف تي مناد ئش سلف ةليللا مكف ت تاب ناف اورث ,ظناو طق ايدك هلباعي نر

 . اوهصأ ا رهظأ نيبنم سنوب جرخ ليللا فوج ناك الذ مكهصم باذعلا نا
 ا ا 0 ما.

 | مو ىل ع ليعأ ناك بادعلا نأ سابع نبا ل 5 مهس ذر ىوود ناكف بادعتا ,هاشغت

 أ لاق كلذ 0 دك [وعد ١ [إف ليم ىقثر ردقالا ةئيو مهني نك ىد سنو

 بولا ىثغي م ناذعاا سنون موق ع ريح نس كيه لاقو ليد ردق لئاقم
 ا
!| 

ْ 
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 ىد طبهف ادنددش اناخف نخد ذلئاو ا ائع ءاىسلا 1_1 بهو لاقو ربقلا

 سن وب ميل اوللطف د كالهلاب اونقأ كذاوأر ا يدا تدوساو مهاب دع 0

 ءا رصلا ملا اوحرخ 2 : ةبوتلا مب ولقق ىل اع 1 اوس 10 هود ف مديل هلل ا

 ا 0 اور ,يظ ْ عوسلا 0 - او ودو 0 و َياَعَتَو مهسفن أب 5

 هللا ىلا اعيج اوحو تاوصالا تاعودالو الا ىلا تاهم هالاو 0 تاكيعفلا كا دالوالا

 كلذ ناكو مهلظأ امدعب باذعلانه م لزنام منع فشكو مهءاعد باتساف
 اودارت نا مهتبوت ند غلب دوءسم نبا لاق 1 موب ناكو ءارو خل مون مولا

 ةعلمف هيلع هناشإ ما تال الاول ل نأ ناكنا ى> مهني اف ملاظملا

 باذعلا و د موقىشع امل لاق نابح دادعأ ق ا نع هدنس ىربطلا ىورو هدربف

 دك اولوق ىرئاف باذعلا انس ل | ردع ذلاو !اتو العد 5 نمش ىل ىلا قش

 نيحملا 7-0 ا ها راف تنأالا للا ىحايو تولي م2 ىحايو

 آ ( لق ) 1
 تصح 5 ام دف تح



1 

 تا ءةيرملا ءافتنا نم ةملع ”تناأن 3 مدو 5

 زنأ ذادمبهتلا تا نع كندضي الو نءرق اكل اريهظ. .نن

 000 2 ها قُل اهنادشأ لب لأسأ الو كش ألا
 وقك كلا هياع زوحنمماسلكل تاططارا نس رو كلا انو أر هاوقكمكلا انلزن أ !ش

 انيق تاذزتل قكلولاش لنا اوكا انألو أ لس كش تنك اقف 1 قنا ن نارا

 95-5000 دايزاو كك لات

. 

 ةرودس
 1 لس 1و ىنالن ا 0 6 5/4 معلا اغا 0 ا ءامحا 3

1 

 027 ل و آي 2 5 ا ا ا ا

 3 0 دوقفم هل ىلاعت هللاٌةدار 1 00 مهناع اعال ل اعالا 0 4ك ل 1 1

 كا هب د تتقاكال | ولو 0 نلوعر مااا ضال 1 ميلالا بادي

 8 املارخؤيملو باذعلا ةئاعم لبقتنما اعانكلما

 ا
 ماارخ ىتاا ىرقلانم ةيرقتناك الهف

 موقالا اون باذدلا فشكيو اهتم لاداتنإب 4 ارث اهضف ال نوعرفرشا
 أ اندية )اع او 08 لوا 3 | 6 0 مل بلا ةنلع سأونمو# نكل 3 سلا ١

 ْ كود 7 ايندلاة ورا ىف ىزالا باذع مهذع اتفشك 9 هاواح ىلا هورخؤيملو | :

 دع ْن؟ هزيع هندأ رأاو ع هيلع هللا ىلص ىنال ب نود 8 رعاظن أن م مدقتام ىٍ 21

 !| تأب 1 كك اد لو كفن مل سو هيلع ا ىنلاناف بامراو كرشن | ا هات

 > ىلاعتو هنا هإوق وهو كير ركذ 3 2 قع 05 راتلك » ميلع تبحو قع ْ ا

 ١ 5 اضم ةداتق لاقو ىلابأالو 2 وه ا

 ا اورب ىت>و# ام نونمؤيال مهناذ ه#ةيآ لك ممءاحولو نونمؤيالإ# لزالا ف هاضقوا"
 ا مهفرصو مهيلع مكحدق ىلاهتوهناحمس هتلانال ناعالا مهني رت 6 دا باذعلا |

 ١ تناك 9 الهف ىنعي يال 4 ىلا#ت و هلا هلوق # ”ىش مهعفشي الف ناعالانع

1 

 #8 هيلع تقح نب كلذ او ىلاعتو هناعسمإو 3 دع رعأ هللاوهريغ هيدا رمان د تشق ْ

 ماع ردقام وه ليقو كير ةنعل ليقو كير ط

 نال رت نك لل تناك اف هانعم ليقو «ةيرق |
 ده 30 ةيرق تناكله دارملاو | :| اهعفنف باذعلا ةشاعم ع قع 0

 وب موق الا# سأللا لاحفف |
| 

 كح تح ] ىعم 0

5001 
 ا 38 كدب و

 ٌْ قع هي امماع 0

||| 

 ْ مماف سأوب موق نكل قع ع ءان وقل | اذه #0 سس

 ناعالا اوصاخأ 1 در (اوتم 111 98 هلؤق وهو تف 0 مهناعا مهعفتق اونمآ ١

 ا لل كا 0 ىن كلا نادع مم ش

 هوَ هعوقوب اهنماهناع ( 07 6 ) هلال ناب ينال اهمقيفر ١ هفتحم لذ ١

 6 8 تنمآ املق ُُ أ 7 ىلا ىعم 6 هلو لستم سنوب موقن ل ى ع 2

 دلا# وبلا ىف ىز كذا ا مهنع افكشف !اونعلا امل )ء انئتسالا لصأ ىلع هءاصتناو شا م |

 03 ء اوزدلا ١ ع َْق ) 8 3 آل )ب 5 اذعلا , ( كير تاك ءاع )تبح و( تقح نيذلا |

 ةيرق) تناكالع(تنا ' واف ) ب نا ١دالا مويودتا ين اور

 ةالا) باءادا لوز دذع ماع عفش مل لو (امناعااهع

 اندلاةويلاق)د.دشلا(ىزخلا ||
 3 ( نما زول

 هعأ وع ع 39

 تاهلالاو عيمتاة قر ِط ىل-ع وهوا هللا ت

 مد سل اةيلع لاق كلذإ دلو ةوحصعلاو كر |

 كش ىفمت نو | د دارملا

 علا ١٠م
 ل

 ف تكنما 0 0 ١
 ان

 ري يل
 7 000 ءأ امر منا 1

 ءاوتكح

 ةبأ

 نوفكوخا نع اذا -

 مال_سلاةيلع مهار 2 ”ادادزا

 هاوقك الا هدعب 3 اذا

 رورغىالا نورئاكلانا

 ئرتالا ءزالرعلاذ تلق
 نم اهاكتع انا لو ىلا
 دل نان كك نك دعا

 نذإانا 0 ل

 (كير تاك مهيلع 0
2. 

 ىذلا هللا ل وق مهمل تدب

 / هدعإ سداو

 هنرخأو 4 حوالاك 3 هم

 ارافكن رمال ةكتالملا

 نفاق لدا هوز

 ) نوم كنان لع سقرالو
 ا واو ) نال

 اور تح اهليقاع قام

 كدتع ى أ( م [تادحلا

 بلا

 ب الاماهج

 مهعفنإ الون ونم ويف س

 لبشالو ةمايقلا دنع ل

 (تنمآ ةيرق تناك الولف) نم

 ةدحاو ةيرق تناك لهف

 اناكلعأ ى ىرقلا نم

 0 |نع تبان

 ىلو ةشاعملا لبق ناعالا

 كلا مرح

 (سنوب موقالا) رايتخالا
 موقالا ةكلاهلا ى

 تضصلداأ



 ىأ(كب رنمقحلاكءاجدقا )
 ةحضاولا تاي الاب كدنعتس

 امنا ةحناللا نيهاربلاو
 هنلاحمال ىذلا قل اوهكانأ

 ( نيرتمملا نم نو كتالذ) كلل

 هءلع فقوالو نيكاشلا

 نيذلا نمنتوكتالو) فاططعأل

 8 5 كاك ان اودك

0 0 

 ا 0 ل

 ريخ هيف كب رنم نا رقلاب

 نه ناوكتالف ) نيلوالا

 الوز نيك اقلا ( نيرتنملا
 ا اويذك نذلا نم ن 7

 7 اوس رودهللا باتك (هللا ت
 ( نءرساخلا نم 5 ١
 كسفنب نينويغلا نم

 -كاذز ءاحدقتل د دش م.قلا ىعم هشو 1

 م[ 11 ( رشعىداخلاءزجلا )
 ْ 5 0 ف 0 ل 0 ماخإ 01 هدرا 1 0 اا

 ناىأ معسل نم لكل وأهتما 0 بو هيلع ىلل 17 هلا : لس ينل باطلا لقولأساالو

 ىفةبسش هتلاخ نم لكنا ىلعدض هو كيلاانس ناسل ىلعانلزت مكه جدا
 » كيرنم قحلا كءاحدقل © لاا لحامل ١/ عوجرلاب اهلح ىلا عراسي ا ىغش نيدلا

 | لزلزتلاب « نيرتملا نم 06 الف: ولع ةعطاقلا تايآلاب هنف ةيرملل 0 اهضاو '
 ا 6# نب ر ساخنا نم نوكتف هللا ت - 1 ”اياون دك 0 ْن همن ول 06 و نيقلاوءز زخلاع نمهيلعتنااع

 نيرفاكلل اريهظ ننوكتالفدلوقك دنع عامطالاعطقو تبدثتلاو جملا باب نماضيأ

 ادجب خارملا نوكف طق كي مل سو هيلع هللا ىلص ىبنلانا لع ىلاعتو هناحعس هقلازا

 الاخأالو براي كعأال لوش مالكلا اذه عمك ذا سو 0 هبا ىلص كلا | |

 هللازا جاحزلالاةو ةرهاظلا لئالدلا نه ىلع هتل أ امى تك أ ل باتكلا لهأ

 وهف قاخل لماَش وهوا كش تنكناف هلوقىف سو هيلع هللا لص لوصرلا كطاخ
 ىتملاش نأوهو دعب هيف نكل نسح هحو ادعو ءاسنلا مقلط اذا ىنلااسا اي 0

 أ ادوحوم ضارتءال ا ناك باطملا اذهىف الخاد سو هيلع هللا لص لرظق كنك
 | كشىفتنأامو هانعم و ىننالككشىف تنك ناذ هلوقى ناةظفل ناليقوادراو لاؤسلاو

 أ 01 ناثلا لوتلاوءانش .تددزال كأس نئلو لأستالف لأست ىح كلا انلزت أ اع
 ١ سانلانا لوقلا اذه هحوو ةتللا مسو هيلع هللا لص ىثلل وه سيل باط(خا اذه

 | نم دضلا ىلع ُة هق هر فر نونعؤم هنو نوةدصم هاذقر رف قرف ثالث ىلع هنمزىف و اوناك

 | اد لجو نعمتلاع عيطاشف هبنف نوك اشلا ءيسعأ ىف ن نوفتوتملا ةثلاقلا هللا, كلذ
 || ىدهلانم كلا 0 ام كفلف نافذ | اهم 1 تدكناذ ىلاعتو دعم لاقف باطخلا

 ١ اعاو هدوم ةعح ىلع كولدلل باتكلا ل لاذ سو هيلع هللاىلص دمح ناسا ىلع

 5 كن زاسنالا سنخل باطخ هنال عج اديرب وهو تنكناف ةلوقفف ريهصلا 00

 د 00 هلمعي اناسنا ةياآلا ف درب مل مير ,كلاكب رب كنغام ناسنالا اهأ ب ىلاعت هلوق

 ]نم كلبقن ماناكلان ورقي نيذلا ل نان لاتدل وقف هنع لوملاف اوفلتخاو جلا
 ١ مالس نب 2 تاتكلاّلعأو 2و نيذلامه ريسفتلا لهأ نم نوققحلا لاقف ره

 | مينمؤ» رد تاكل |لهأ زك ذارأا لبقو مهرايخأب قوثوملاوه مهنال هبا 00
 بو ةيلع هللا لص دج ةودن ةحعدب رابحالا لاؤسلا اذه. نم دوصقملا نال مهو

 ا(لوالاو دوصقملا لصح دقف كلذ اوربخأ اذان 0 2 مهدنع بوتكم هاو

 1 قادر ذأ تاكاحلا لفات ناغالا لهأو ىوقتلال ها ىنعي كالا لاقو عمدأ

 ق اع عطقنم ًادتبم مالك اذه 46 كب رنم ىلا كءاجدقل 0 هيلع هللا لص
 ا 1 هللا لوسر 5 ريكلا» نم نيقِيأا 2

 اى نيك اشلا نم ىنعي « ني ل نم نئوكتالف 9 كلذ ةحص 9 تاتكلا لهانأت

 ) ةنهاربو هلئالدب ىني هي هللاثايآب اكن ,مننوكتالوإ# كلا انازن ام ةحص
 هلك اذه نا لعاوءمهسفن 1 نرخ ىنعي 4 نيرسالا نم ن زوكتف 98 ع ةمخاولا



  كالهالا و ءاجتالابلطيملا نعق حن ازيمف ه6 نوقلتخم هنفاوناك اهثةميقلاءوب مندي ىغقشوو ْ ظ

 ريدقتلاو ضرفااليبس ىلع صصقلانم 6 كلا انلزنا امم كشىف تكنان##
 امون ىلع مهبتكى تباثمهدنع ققح هناذ * كلبقنمباتكلا نؤرقب نيذلالأساذ ف ١

 قدصم نآرقا!ناوةمدقتملا بتكلا ىفاع داهشتسالاو كلذ قيقحت دارملاو كيلانيقلأ |

 كرعأ نم ىن-عي * نوفلتخ هف اوناكاهف ةميقلاموب مهني ىضقب وف داي ىنعيإ |
 هاوق#ر اناا كتوبندعجو كب رفكنموةنجلا كب نمآ نم لخدنف ايندلافكتوبنسعأو'

 برضكشلاو ةرامالا مدهاوأ نيترامأ دؤحولا ناسنالادتع نيضتقتلالادتعا كنشلار

 ىنكش نالفىلق اذاف اكش لهج لك سيلو لهج كش لكفهنم صخأأوهو لوجلان مه.

 هلوقىفباطالا اذهرهاظو هفالخوأباوصلاهيفدإ نيش ,ىتحديففق وتءانمف مالا اذه
 الزنا امم كشرف دمعي تنكناف ىنمملاو ٍلسو هيلع هللا لص ىننل هنأ كشىف تنكناف
 نور نذذلالئثساذ © نآرقلا ىنءي نانو هب كانريخأ ام ةقدقح نه ىمإ كنلإإ

 وهو ضارتعاو لاؤس انهه هحوتدقو» مهدنع كتفصب كن وق رعي ى كناو ليجنالاو

 تلق ههنم كنعلاب ىلوأ رع ناك ه سفن ةوى'اكاش ناك اذا كلذ ع كال

 نيرسفملا ضعي هيف هركذام كلاس رطخم نأ كلك هنلا تروا لأو 1 لاؤسلا اذه

 م سام انع نبا لاقدق لب ةلح ملدسو هيلع هللا لص هيلع زوال اذه ل رشنلا نم

 ىرصنلا 0 ريح نب ديعس نع هد لاح لو 0 هيلع هللا ىلص ى لا كش

 ةماعو لأسأالو كشأام لاق 0 هللا ىلص ىبنلانا انغلب لاق هنأ ةدانقنع يحل ١

 ىم“أو ىنعا كايا » برعلاةلثمأ نمو هديغ هب دارملانا تبثف كرسشي مل مسو هيلع هلال

 كشق تنكنا كاشاا ناسنالا امأأي داب لق هب لا 0 005 اذه لعف « هر .اجايإ

 3 نرش نيذلالئساف سو هيلع هللا لصدم اناوسر ناسا ىلع كيلاانلزتا امثال

 امأاي لق ةروسلا هذهرخآآ ىف ىلاعتهلوق لبوأتلا اذهة ص ىلع لدي وددت! كورلا |

 ةروك حلاوه زمرلا ليبس ل ١ ١ دعت روك ذملانانيبفتب.آلا ب دنم كش قع 1
 ناكل هت ىناكاشإسو هيلعدللا ىلص ىنلا ناكول اضيأو حي رصنلا ليبس ىلعي آلا كلتىف

 لبقو كلذزم هللاذاعم ةيلكلاب ةعب رشلاطوقس بجوباذهوهتوبنىف كشلاب ىلوأتبي ءأ
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 ١ نيقلافالخةغللا عوضومىفكشلا 46 كيلا انازنأ ام كغيىف تنكناذ ف ىلاعتو هنا

 ا ةاروتااىف مهدْح تونك كنأ كوربخ باتكلا لها ءالع قع هك كلبق نم تاتكلاا

 ١ لها لاس ىد هنوبل وأ هيلع لذ اهف ا هلع هللا لص ىلا كشله لاشنا

 أ دروأ هناف ءافشلا هئاتكىف ضانع ىضاقلا هلاقام ضارتعالاو لاؤشلا اذهنع باوك

 ١ هلاذ هللا ىجوأ اهف سو ةيلع هللا ىلص ىنلا كش تايثانم هريغوأ سانع نان

 ا نهو 2 الا ىنعم ف اوفلتخا مث 6 يآ هللادج رضاع ىضاقلا مالك م ما ىلع نبرسفملا

 | مسو هياع هللاىلص ىننل باطخلا نا امهدحأ ٠ نيلوق ىلع باطخلا اذه بطاخلا
 للص ىنلا نا مولعمو كل نطرح تكرشأ نآل هلوقك و هف ةريغ ةدارملاورهاظلا#

 ناف)ءءاز>الكىزجولطملا ؛ سنونةروس ١ نمقحلازيع هي[ 710 لمح (نوفلتخ هيفاوناك اهفةميقلام وب مهن
 كيل اانل زن أمم كش ىف تنك

 باتكلا نؤرش نذلا لأساذ
 0ك مدقامل ) كلبق نم

 باتكلاءارقمهو لّئارسا
 معءاحدق معلا نام محوو

 هللاىلصهنلالوسر سمأ نال
 ةاروتلا ىف بوةكم [سوهبلع

 ا مهو ليجت الاو
 دارأ مهءانانوذرعي 3
 هود 7 دصحؤؤن 0

 هنود ةححصبو نآرقلا

 غلاب لسوديلعهتلا لص
 كل عقو نائلاقف كلذ

 لييسوارب دش واض رفكش

 عراسي ن أةنهبش هتملاخ نم

 نيناوقىلا عوج رلاباهلح ىلا
 ةثحابعوا هتلدأو ندلا

 هناتكلا لها ءالعل ف ءالعلا

 ةومدب ةطاح الا نم مهئاف

 نوحلصي ثري كيلا لزتأام

 نع ةاسضفو كلثمةعح | ل

 راحالا فصو دارملان كريغ

 لزن أمة عصب ملا ىف خوسرلاب
 هيلع هللا ىلص هللا لوس رههلا

 هللالوسر فنصوال ؛-و
 ككل مة عا

 نيب (مهن» 1 ىعَش) دا

 موب ) ىراصتلاو دويملا

 ن.دلا ىف (هيفاوناكامثةميقلا

 نوفلااخحم ( نوفلت# )
 كغ ى)دإب لسك ناف)

 انلزتا ام( كيلا انلزا امم

 قعلإ دل ليبح نآرقلا

 باتكلانؤ رش إلا ءاف) [-
 هموقد|لاقاخ هلادارأامعا اك أش كلش 1 :ملو !سوهيلع هللا لص ينتلا لا فدياعحأ 11000 )ةار 1 1 1
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 مظعنمهيلع ناجع

 نورتامىلا ءسمألآ كلملا

 هريغب نظلااهفهبر هنايصعل

 نع سانلانماريثكناو )

 انأوب دقلو نولفاذل انتايآ

 (قدص ًأوبم لتازبسأ ىلإ

 وهو ايضرم احلاص الزنم

 مهانقزرو ) ماشلاو رصصم

 ( اوفلتخاا4 تاسمطلانم

 (ملا مهءاج تح مهنيدىفا

 مدا ءعواةاروللا عا

 ةحأ فات مايلي وأخ
 ىنإسو هيلع هللاىلص دع

 نارقلان م تاينالا ل يوت

 ليبارسا ىنب فالتخاو
 | مهفالتخا باتكل !لهأ رهو

 : َ نا وهدهنا زعل ا مهءاحام دعب

 كير

 رافكلا ىنعي ( سانلانم

 انباتك نع (انتاآ نع )
 ( نولفاشل ) انلوسرو

 ([ يدعو )كويل

 ا الفا تا )انلزنأ 1

 ادرآ عك امرأ( قدض

 مهانقزرو ) نيطدلفو
 ىولسلاو نم 3 طلا نم

 ( اوفلتخا اف ) متانغلاو

 د2 ىف ىراصالاو دوبلا

 ١ ةاواودلعمسا
 ”نايبلا ( املا رهءاح ىتح)

 ا مالم اهلعدع ىف اتكىام

 (كنرذا ( هتفصو هلعط

 || ىأ كقلخ نم 'ئرقو» ةيبوبرلا ناظم نعديعب روهقمكوامم كلملا ءايربكو ناشلامظعنم |
 أ هنم دمعت هناىلع ليلد لحاسلا ىلا ءاقلالاب كايا هدارفاناذ تاي آلا رئاسكتيآ كقلاخل
 أ اذهو هتداراوهلعوهتردقلاكىلعليلد كلذو كما ىفةهبشلا ةطاماو كربوزتفشكل |

 أ نوركقتبال ©« نولفاغل انتايآنع سانلا نم اريثكناو ف روهشملاٍلعلةحاضيادجولا |

 | ةءاريثكن أو 9 دح ًادباسال ضرالا لع قلم ةلذلاوةسللاةياهن ىلا راصفةمظعلاةباغف |
 ْ «قدسأوبه ليئا رساىب اناودقلو © لجوزع هل وقت# 6 نولفاذل اننآ نع سانا . مالسلادلع دمع لا ارللا وأ

 | مهودع قا رغاورحملا نم م مهح و رخ دعإ قدص لزنم مهانل زااو قدصناكم مهانكس أ ىنعي ْ

 ا 00 00 و 0 ااه لمن 3 0 ا

 هت ملى زل رع داء ردا )

 1| هقرغب مهربخأ نيح مالسلاهيلع ىسموم 1 كلهيالهنا مهيلا ليخام هتمظع نم

 0 3ك 1 اوعع# اذا نورةلانم كدعب ىل ىأينملوأ لح انما |نم مهركىلِع احورطمهونياعناىلا

 | هيلع ناك امىلع ناسنالان ا ىلع مهلدةحو | نايغطلا نع الاكن وةربعلدهاش نم كما

 أ اخلاص الزنم  قدص ًاويم لمئارساىنب © انلزنا # انآودقاو 8: اهبنوريتعيالواهبف
 ' د> اوفلتخااف 8فدناذللا نم 6# تاببطلا نم مهانقزرو ا ا أ

 | ماى وأ اهماكحا اولعوتاروتلا اًورقامدعب نعال مهنيد سما ىفاوفلتخااف ةيعلا ,هءاج
 ' كيرا قه هنازجعمو رهاظتو هنوعنب هقدصاوطعامدعب نمالا !سودهيلع ىلاعت هلا ىلص دمحم

 اذا برعلا ةداعزال قدصلابناكملا صواعاو اح اصادوممال ل

 ناديف بدسلاو قدصمدقو قدص ل حر اده ب رعلال اوش قدصلااىلادتف اًضااغتح

 امهدح الون 5 وبىذلان راكملادارملاق وديف نظلاق ةدصي نأ الا اصالماكناكاذا“ىشلا |

 | هموقو نوغرف ىتدبأ تحنن ناك ام عيج ليئارساى .ثروأ هللانا دارملانوكتفرصمدلا
 |آ د دالاو سداعلاو ماكل نحر !اهناقاثلا لوقلاوءريغو عرذو تمانصوب قطاننم اريثكناو ) هلابتل كنا هك كاي سدتلا و كقلا ضر[ :هءااقاثلا لوقلاوم * نر الا تا تت

 .تاريكلاو عفانملا كلتىنعي # تاببطلانم مهانقزرو 9 ةكربلاو ريخاو بصخلا دالب
 ٠ مجانلعف نيذلاءالؤه فلتخااهف ىنعي ه« !علا مهءاجىتح اوفلتخااه له ىلاعتدللامهقزرىتلا |

 | ىنلاثعبملبق اوناك مهناكلذو نيملاع هاوناك ام مهءاحىتح لس رساىن نم لعفلااذه |

 | دنع ابوتكم هد هود املهيف نيفلتعم ريغ هنو مس : ىلع نيم هد نب رقم ا هللا لص

 هءاحعأو مالسنب داك هب نم ”يدبف اوفلتخا | سو هيلع هللا ىل !صادج هّللاثسع

 1 لا ةيسنو | لا بيس هنالاطع ءامساعاو له ودلع هّننا لص د لزانلا نآرقلا

 0 ولاا لا ناهجو فذاتخالا ثودحلاسسن 0 رقلانوكىفو روهشم زا بسملاب

 ل رات لع كلذ , نوري دو هتءاودهتفصو مس وةيلع هللا ىلص ده ثعبع نوربحي اوناك

 هرفكو ةليلق ةفئاط هب نم ”قمهلةسايرلا ءاقيلاراثاو ادسحو دايغب هو ثعبالق

 لزئالف نارقلا لوزن ل فق دحاو نيدىلع اوناكدوهيلا نأ ىناثلاهجولاو مهبلاغ

 8 كنرنا 0 ىلاءتهلو-ةو 5 نيورخ آهءرفكو ةفاطهبنمآ م_سوهيلعهللا لصد

 ا 2< ىنع )



 ( سنو ةروس +

 رعت "ى ىلا نه كين بوقعيأرقو « ليئارسا وسب كارل ضرالانم ةوجن |

 نعاب 0 ًالاحلا عضومىف# كندب 98 لحاسلا ةيحانب كيقلن ىا ءاحلاب

 فرد بهذا لا 5 001 ايوس الماكوأ حورلا ||
 ارهاظم ناكمن ككع ورد داق رجابىوش ,هل وةك اهلكن ديلا ءاز جاب ىاكن اداب "رق ةرءع

 مهسوفن ىف ناكذا فاول ونبمهو ةمالع كءارون «#ةبآ كفلخ نمل نوكتل © اهنيب |

 ىسوم هللادعو ىتااةوعدلا ةباحا ققحمتو ةملكلا كلت هعفتتالو ةامحلا نم سأييلديقف

 نوكيفهلمفيهنأ هللا مكح ىف قيسام ليمكت ىف ليربج ىسنوكف امكتوعد تييجأدقءلوقب

 م نوعرف ىلعءاضقو هردقو هده سجل ذ نم ىلاعت و هن اع هللا ةاض سع ىف ليربخ ا 1

 مدقتامدءاودف رفك زيكلا راد رفكلا ىلع هلا ىضردقناكل ةبوتلا نفهعنمول هلوق |[

 امالا لعشالو هللارمأب فرصتاعا ليربحو ءاشينم ىدبسو ءاشي نم لضإ هللانانم |

 هنرومأملابال سمالاب ىضرامتاف هذفنو هنهتلاءسعأام لمفدق ليدبج ناكاذاو هبمللا أ |

 هثازاب نورومأمانال انقح قارفك نوكي اعارفكلاب اضرلا قافاضرأو انهن وكل كا |

 هان سمعا مانتفل خل انةح ىف ارفكناك هءانيضرو هرفكى عر ذاكلانررقأاذاف. ناكمالا بس |
 امذفن اذا هناذ ةبر هنديمأيام لعش لياتةءلكتك افلكمالو ان سصاكا رومأم ه٠ سيلنمامأو ١

 امل ليربح ناف ريدقتلا اذه لعودقحىف انفك نوكالو كلا اضار ن ل هنأ

 لاءفأ قلاخ ىلاعتو هناحسهللاو هب ضارريغ هرفكل اطخاسناك نوعرفىفىفنيطلا سد ا ْ
 ا
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 ءاضقل اذفنم نو هنن وعرف عم ليربج سع ًاةيانفرفكلاب ضار ريغوهواهرشواهريشداسلا

 ناهللا لال ءايفاك هاوقوهدء ضارريغهإطخاسوهو رفكلا نم نوعءرفىف هردقوهللا أ

 22 ال دن ربام مكحنو ءاشيام لعش هللاناهباوحفهناعالا نم هعنع ناب ليربح سعأب

 اعاهنا هناوعق» هللا ماياله سفن دنع نم كلذ لعفاعا ليربحنال.قناوهلوق امأو:لعش ا

 ىلاعتو هنا مل وقو# هءات 5 م هدارع رعأمللاو هللا عال اذفنم هللا سعأب كلذ لعف أ

 لهاراقعفترملا ناكملا ىهو ضرالا نم ةوجن ىلع كيقلن ىأ 6 كندبس كمت مويلاذإ# ||
 نوءرف كالمم هموق ىسوم ربخأو هموقو نوعرف ىلاعتو هنا ا ريسفتلا |

 قلصحامو مهدنع هتمظعل كلذ اولاقاعاو نوعرفت امام 1 تااقف هموقو | أ

 اريصةرجأ لحاسلاىلع نوعرف قلافرحلا لحوزع هللا عأفهلجال بعرلا نه ميولق ١

 هلوق ىنعمو ادبأ اتيم ءاملا لبقبال تقولا كلذ نف هوفرعف لشارس اون هآرف رون هل
 ءازهتسالاو م «تل لبس ىلع باطمملا اذهلبق وديفحورالدسج تنأوكيقلن ى ةديكنديلا

 عردلان ديلا ارألق وكحورلال كندبل لصاعا ةاحملاهذهنكلو كمجمن هللاقدنأك

|] 
1 

1 

 هوفرع كلذ هعر رد هوأرالف هلفرعإ رهاولاب ع سع بهذ نم عرد نوعرفا نو[ :١

 توعالنوعرف لثمزا اوعدامهناكلذو ةظءعومو ةربعىنعي ه#ةيآ كفلخ نمل نوكتل » ا

 ناكدنال اورو مهبوأق نم مةهيشلا لوزا ت تم 2 هوالهاسإ ىحم لقا رال 2 |

١ 

 كيقلن ( كيبن مويلاف ) 1ع كيقنوأ ا كل 0 هي كمت مولا 2 َ
 هامرف ضرالان م ةوحم:

 رون اك لحاشلا ىلإ املا

 0 0 ا 1

 0 5 او

 هنم صقل ايوس الماك

 تسلانايرعو أريغت ملو 'ىش

 وأ سابل ريغنم اندبالا
 نم عرددل تناكو كعردس

 دق حو | ار قوام فرعي تهذ
 وهو كنادباب هنعهللا ىذر

 ىادمارحابوه مهاوق لدم

 هنازحاب انفاودلك كندبن
 رهاظ هنال كعوردبوأ

 كفل نأ نوكتل ) اهنيب

 سانلا نم كءارونم(ةيآ

 هز ازرع وثب 0 ةمالع

 نوعرفنأ 0

 ليق دثقر هنأ نم اءاش مظعا

 هكذا 2 ى*ؤو مس

 ىلع هللاءاقلاو هوقدصل ف

 لشق وهوماع قدح لحاسلا

 كدعب كارا كفلخ نمل

 هنا هنوك ىعمو نورقلان م

 اهتاودتندوبعسانلل رهظينأ

 لاح ةوبرلا نمديعدي ناك
 .( كني كن 2 مولا)

 كعرد ةاوعلا ىلع كدقاذ

 نوكت ىل ( نوكتل ١
 رافكلا نم( كفلخ نم )

 اودتقبالىلةربع (ةبآ )
 اولعيو كتلاقع

 أ



 - 4 رز « رسثعىداحلاءزملا )
 لوقاذهو ءاشينم ىدج وءاشي نم لضي هللاناو هتللاعفالا قلع نيلئاقلا ردقلل نيتمملا

 "  هلوةكلذىلعلدبو ناعالاورفاكلا نيب لوحممللانانواوش اذ ردقلانيتبثماةنسلا لهأ

 ١ مهرفكبا ماع هللا عبط لب فلغانب واقاولاةوىلاءتدلوقوهبلقو رملانيب ل وحن هللا نااولعاوىلاهت
 1 ىلاعتو هناحمس هللاريخاف ةسغلوأ هياونم عي ملاك مهراصب أو مندتفأ بلقنو ىلاعتلاقو

 : دنعناعالانمهدعنم نوعرش لمف اذكهو ةيعلوأ ه.ناعالا مهكرت لثم مم دئفأ باقدنا

 ! باقلا ىلع متكلاو عبطلا سنج نمن وعرف مف ىف نيطل ا! سدفال واناع الا هكرتىءءاز> توملا

 هكا

 نم قط اذهو قباسلا هرفكىلع ءازح كلذو هنعرفاكلا نوصو ناعالا منمو

 دانه نملاعفالا قلك نيركنملا نمو هتللاعفالا قلخم نيلئاقلاردقال نيتثملا

 ١ ىلع عيطيو لعب قمتم ناي قباسلاهرفك ىلعدسعلل 3 ةيوقع اذهل عش ىلاعتو هناحمب

 ناف بابلا اذهنم اهناف نوعرفعم مالسلاهيلع ليربح ةصقاماف ناعالانم هعنعودبلق

 هرفكىلعهل ةبوقعدنيب وهني لاحوناعالا ن من وعرف عنم ىلاءتو هناحم هللا ناديف لاش امةياغ

 هللا ماب كلذ لعفاعاذ هيف ىقنيطلا سدوم ليربح مقام أو هءاحال ن راع ةالهدروقباسلا

 هلمعلا نأدملع بحي لب ةبوتلا نم هعنع نأ ليربل زي مل مامالال وق اماؤدسفن ءاقلت نهال

 امأوانلع بحيام هيلع بجنا:ةيلكتك ل يربح فرلكت ناكاذا اذهةعاط لكل عواهيلع
 ناعالانم نوعرفمنم ىذلاوه ىلاعتو هناحيس هللاوهبهللاءسعأام لءفاعنا ليربج ناك اذا
 هيلع بحن فيكو ةبوتلانم هتلادعنمنم من٠ هازوجنال فيكف هللارمال ذفنم ليربجو

 نيح مياالا باذعلاىربىتح نمؤيال هنأهنع ريخأ واي مكحدقلب هتلادنعي ملنمةناعا

 امالا لم الف هللا سعأب فرصت نأاما ا !هيلع ليربحنا لاشدقو ناعالا هعفشال

 . بجن الف نيريدقتلا نيذه ىلعو هللا سعأب ال ةسفن 0 ءاشيام لعش نااماو هنهتلا سعأ

 هنرصأام لعف هيلع بجياعاهنالاهنم همتمهيلعمزحيالوةبو كا لعن وعرف ةناءادلع

 نوعرف ةناعاب :«سعأدنا رب مل ىلاعتو هناحمس هللاو هنع ىهنام لعف هبلع مرحو

 فيلكتلا ناكنا وهلوقو ءانفلكتك نيفلكم ةكئالملا تسيل وةبوتل !نمهعنمهيلع مرحالو
 هءاوخل «ء ةدافليربح ىلا بسن ىذلا اذهل سال دئنسعث تقولا كلذىف نوءرفنع الئاز

 ربدقتلا اذهىلعو للعتال هلاعفأ نأ امهدحأ نيلوق هللا لاعف أليلعتىف سانللنا لاش نأ
 ةياغاهل ىلاعت وكرابتملاعفأ ناىناثلا لوقلاو.لاكغالالاز دقوالصأ لاؤسلا اًذهدربالف

 ىجنوابيسعأ اهلجال ةبوبحم ة دوم ةياغاهل هيهاونو ءسماوأ ًاذكواهلعفاهلجالإءاصملابسحي
 ليئارسااونبهبتنمآ ىذلاالاهلا الن تنمآ ن وعرف لاقل لاش دقريدقتلا اًذهىلعو اهنع
 ققحله يف ىفنيطلا سددهعفنال هناعاناو باذعلاةلكهيلع تح نمهناليربح اعدقو
 سدف هعفنبال تقوىف اهلاقناك ناودناو هلةعفان ةملكلا كلت نوكتالف توملل هتئباعم

 امكحم ادسهنعبابلادسوهيلع ىضقدقامليجعتهبف ةدئأفلاو عملا اذهلاقيقحت هيفىفنيطلا

7 

 مالسلا هيلع ىدسوم 3 ناعإ الز عمش نم ْزه رم نع قبالو دفتمدف ةجرلل ق مال ثدح

 عفان ريغ ب اذعلا ةيؤردنع ناعالاو ميلالا باذعلا ىربىتح نمؤيال نوعرفناب هنراعدامل

 _ نيطلا س دف ليربح لحعمتساق رغلا ةماعمدت 32 ةماكلا كلت نوعر فلاقالق ءءاعد هللا ب احأ

4 



 4 سنوي ةروس ) 40 3
 تئاسلا نب اطعو تف نب ىدع نع هنع ل « نسح 00 2

 ا لس و هيلع هللا ىلص ىنلانع امهدحا ركذ سابع نبانع ريبج نب ديعسنع '
 هاالاملاأل لود نأ ةيشخ نيطاا نوعرفىف ىف سدد لمح مالسلا هيلع ليربجنأ 70

 39 نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ا هتلاكج رب نأ ا هللادج ريف. 1 :

 م( لكشم رهاظلا ىف هنال ثيدملا اذهىلع مالكلاىف لصف اجو ٠

 م حاضياو ناب لأ جاتحيف 0 ٍْ

 ديزنب|نعلوالا قيرطلا قف سابعن. !نع نيفلت نيقرط ىلع ثيد+ااذهدرودقلوقتف

 ناك .؟لوافودساليبنابخخ ناك هئانورعو نين يم فض دقن اك ناو كو ناعدح نب

 هفلاخو أ هيلع عباتب. ااذادش دح نم ىشخ اعاو هشلدح سانلا لقحادةو طاغيو ظفحلا “يس

 نعتباب ن ىدع نعذبعشرخ الا رطلا ىف نال ثيدحلا اذه ىف مةنمامهالكو تاقثلادق

 ديعس نع بئاسلا نبءاطع نعةيعشاضي ا ءاوررو ىراخيلا طرش ىلعدانسالا اذه وديبج نبديعس

 ءاطع ناكناو يم ليرش لع وهف سم هل جرخأ دق ة قع بئاسلا نب ءاطعو ريبح نب 0

 امهالكو هنق 2 هن درفلا ام هنم فاح امعاف هطالتخا ليقنم هبف ملكتدق

 ناكر راو مم مف سدل تاقث هتاور ناو ةاصأ ويلا اذهل نإ اذ لع دقف تنك

 هنالهعفروؤ كشىاثلا ثيدحلا ىنف تاقنائ«هريغهيلعدعبا دقف ظفحلا * يسوه ند مف

 وه اما هعفر ىف كشب سبل تاق» «[س و هيلعهللا لص ىنلانع امهدح أركذ هيف لاق

 ىدعو بئاسلا نب ءاطع وه له هنيبمتىف ةيعش كشو هعفر نيكل ناب مزج ٠

 ثيدحلاىف ةلع اذه نكي مل هنييعتىف كشو امهدحأ هعفر اذاف ةقث امهالكوتباث نبا ٠

 ىرخالا ةياورلاىف اكرحملا نيطنه ىأ رحيلالاحنم هلوقو»

 م2 لصف 2٠
 م لاف هريسفت ىف ىزارلا نيدلار ف مامالا هن ضرتعاام هلكشا هحوو

 0 باوملاوءهلع ايضَغع بوت الثا نيطلاب ه3 ع ادن ليرب> نأ 8

 ناذال مأ اننا ناك له فيلكتلا لاق نا امأ ةلاحلا كلتف نال محصل 9

 للعو ةبوتلا ىلع هنيعي نا هيلع بحي لب ةبوتلاىم ةقنك نأ ليربك زوحال امان ناك

 ىذلااذهل قسال دئاش تقولا كلذ نوعرفنع الئاز كلكملا ناكناو ةعاط لك 5

 رفكلا ىلع هئاقس ىضر دق ناكل ةبوتلانه هعنمول اضيأاو ةدئاف ليربج لأ ١
 ناعالا نم هعنع ناب ليربح سعأينا هللال الح قلي فيكفاضيأو.رفك رفكلاب اضرلاو
 امو ليربح لوق هلطس اذهف هّللاماب ال هسفن دنع نه كلذ لءف لي ربح نا ليقولو

 مالك ثيدحلا اذه ىلع مامالا هدر وأ ىذلا لاكشالادجو اذهف كرر سابالا لزنتن
 هيلع هللا ىلص ىتلانع تييدق ثيدحلانا ضارتعالا ادهن ِء باوجلاوءاذه نم رك

 ةلاكا كلتىف امان ناكله فيلكتلانا مامالالوق 0 دحال هيلع ضارتعا الؤ ليوا

 لصا ىلع مقتسي ال لوقلا اذه ناف ةبوتلا نم هعنع نأ ليربط زج ملا .ان ناكن انال مالا



 فادثتسالا ىل: ىلءو ةز+ (هنا)اذا باوج (ت:مآلق ) نالدباعمتوالو ( قرغلا هكردأ اذاّتح ) هللوءفملا لغو
 ملا ه6

 محملا و تنقآ نه لد

 اون ان تتفآأ ىذلاالا

 ْ (نيلسل نم ان م ا

 ثرح 0 مالسالاو

 نما 1 لاق مث تنمأ لاق

 ىنمملان وعرف رركن يمي ا

 ىف تام ثالث دحاولا

 اظرخ  تازاسع كذا
 هنم لش ملمث لوبقلاىلع

 تناكودتقو م ثدح

 ُّى كت ةدحاولا ةرملا

 (نآلآ) رامتخالا ةلاح

 تقو ىف ةعاشلاب نمؤتأ
 ككردأ نيح رارطخالا
 كييقاؤم تساو اق رألا
 هلأ نيح كلذ لاق لبق
 شْؤَتَأ هيف لماعلاو قرغلا
 :؟و لبق تيصعدقو)

 نلاَضلا نم( ندسملاو»
 ىئوزر ناع الا نع نيلضملا

 هان | مالسلا هيلع ليربح نا

 ديعىف ريمالا لوقام ايتفن

 هتمعنو هلامىف أشن لجرل
 هقح دحجو هتمعن نفك

 0 ود ةدابسلا ىعدأ و

 ديل ولا سا ,ءلاونأ لوَش هيف

 ديعلا ءازح بءصم نأ

 رفاكلا هدنس ىل اع جداخلا

 رحعلاف قرغي نأ هام

 كو قرفلا هلأ اكلت
 مالسلا هلع ل ربح

 هقرعف هطخ

 اذا ىتح ) 31
 أ سسسسسس سصش بع صح مج هج مص ص سم ع ص سس م سمسم

 6« لاقو ) نيلسملا عم (نيلبسملا نمانأ أو) هدا أو ىسوم(لمئارسااوثيديتنمآ ىذلاالا هلاالهنأ تنمآ لاق 3 (

 (نيدسفملا نمت: كو)ق رغلا لبق نمىا(لبق) هللابتر فك (تدصءدقو)قر عااد عب نهؤتنأ(ن ال1 ليريح هللا ةف مهلس د ىلع

 هللاةدابعريغىلا ءاءدلاو كرششلاو لنا, رصمضرأف

 هنا تكا ةزجأر قو نيم ىلا نماناو لمثارساا وب هب تن :مآ ىذلاالا هلاال قه هناب |

 ناكو نوعرف مهقحطف رملا مهل سجأو ضرالا كار هك ميظملادوطلاك

 | ىوس هناصح نول ىلع ناصح فلأ ةئاعامت ةركاكشاف ةكمإ ناكو مهدأن راصح ىلع ا

 ْ مهقوسي 0 قلدَو تأ سرف ىلع ناكو لير ربح 3 ناكو أَ ولالا 2 ْ

 انف همز ليلا ل لترا را جرخ الف دحأ ىنمذشيال ىد ْ

 و هعسو رحل !لزتف أم ا اوم نوعرت ه كلع : م قنالا ّث ناصخلادحو ا

 كل دا اكلت يبلغ رغلا مطتلا جورخلاب مهلوأ مهو راف اعج اولقكا اذا ىدح ا

 1 هن تنمآ ىذلا الا هلال هنأ تنمآ 96 نوعرف ىنمي # لاق قرغلا هكردأ اذا ىتح |

 خلع ناو لاك ود

 ل قاعالانأ كلذو لورقم ريع هناعا ءالقلا لاق لهمىف ٠ ناكدقو هل ا

 101 مهناعا مهعفني كي ف ىلاعت هلوق هيلع لدن و نيلو.ةم ريغ بادعلاو ةكئالملا |

 ةنالقو تك ولا كلذؤ لاقام ْ

 رساول هد 0 ىذلاالا هلاال 3 ا كلا لاق اذهاف لاعت و هياعس |

 6# ندسفملا نمتنكو لبق تيصعدقو نآلآ # هإ لق ل ءالآأ ةناعمو تول رود
 تت هما .٠ و 52 5-5 2 5 | م

 ةرخ الاىلع ةسافلا كاسد تراو استو ىق ةبوتلا تءطادقو نوتن نالأ ىنعل ١

 هلاال) ناعالا ةنصىهىتلا ءابلا هت[ ؟م٠8؟ زق فذح ىلعامهريغ 4 سقع ىداخلاءزحلا

 ىا 6 هنا تنمآ لاق 2 هقحل 6 قرغلا هكردا اذاّت> ه اودعو ”ىرقوءودعلاو /

 ناعألا نع تكتف تنهال اريشتو الذب فائئتسالا ظل وسلا راما ىلع 17

 ةننم تسيادقو نآلا نهؤتا ه6 نآلآ ف لبقبال نيد هيف غلاابو لوبةلاناوأ

 | #نيدسفملا نهتنكوو# كذا يك ليقتيصعدقو ف رايتخا كل قبملو

 ا ناعالا نءنيلضملا نيلاضلا
 ظ

 كال الر رق و كالهلا ند ةفقت اهنا هنمانطظ ضالخألا ةيلكتا أ قرنلا نوعرف

 | تاذعلا لوزن دنع هناعا هللا لبقب مل سابع نبا نق ه# نيل

 ٌْ 1و هر داما ةقي[وم م لزتام رف هد ىلا ابن لضوتل ةماكتلا هذه لاق هنأ لش انسأب |
 ةعقلب مل مرحال ةيسونرلاب ها ىلاعت هللاةينادحوب رارقالا امم هدصق نكي

 " قااخلا 0 كلا ةيرهدلا نم

 ْ ا ا

 امين قلغأ نيح ةبوتلاو ناعالاىلا نوعرف عحر الو هناعاف كشلال وضل كلذ

 اكن وعرف

 ١ لئاقلانا لبقو ةكئالملا لبقو مالسلاهيلع ليربح وه اذ نوعرفل بطاخملاو ةبقابلا | مل سم

 لدبو ضرالا ف داسفلا نم هيلع ناك امو ةعنص 2 نوعءعرف فىع ىلاعت هللاوه كلذإ |

 يح لوالا لوقلاو كندبسب كيجن مويلاف ىلاعتو هناعس هلوق لوقلا اذه ىلع
 هللا قرغأ امل لاق و ةيلع دتلا لص هللا لوسر ن نأ سابع نا نع ىورام هدضءيو

 ' ولف دمماي ليربح لاق لمشارسااو: هب تنمآ ىذلاالا هلاال هنا تنمآ لاق نوعرف

 ' ىدمرتلادحرخا هجر رسنا ةفاخ هدى هسداؤ رحخاا لاحم دح و ىشار ا 01 23و  ؟ةاعاذفو هسا علا لاهي ة خل انو قَأ



 ءأ لاق لمفلاف اودعو لوقااىف اينب | ا

 ف ماما لاو 5 ةللسوو را ةياحالانيبومالسلا هيلع ىم وع ءاعد سب نك مل | ١

 0 نوراهو ىسومءاعد هللا 1 :

 اق مهكردأ ىف مهملط قهدونك جر لك موق راق 3

 : ب مس تت

 كحا دق لاق 2 ضر هك 0 امهسبامو ل اع طرا قنا لخذلب 0

 امام ىلع اتينا 8 هيب ايقتسا 9 نمو ؛ناكمن ال مالسل امماعن رو راهو ىموم قع 03 مك

 ةلهللا قيرط # نولعي

 ناعبتنالو نيتكاسلا ءاقتلال اهرسكو ةف.فخلا نونلاب ناعبتالو

 . قبلوأ ن.داعو نيغاب اودعواشب هدونحو نوعرف 8 لي هتعمل ىحدهتعم لاق مهكر داف

 لا اذه ,نىموم مولع اعد انذعأا 2 اعلا ضعب لاق ناعالا هعقش ف قرغلا 5 ١ ىد ا

 1 كلاعتو هياوعس هللان "أ كلذ نونمؤيال مها مف هردقو هللاع امض قباسنا لعامل ١

 ع هللا دك لاق و مهيلع ىعتو ردقام ىدوم ءاعد قفاوف نونمؤيال معا لزالا ىف ىلع

 ١ ىعادلانإو املا ءاعدلا بسن اا اهتوفذ تيحأدت 5 ىسومل لجو |
 لاؤسو تال ءاعد نيمأتاو نمؤي ناك م السل ا ةملع نور اهنال هدحو ىدنوموه

 دق ىلاعت لاق كلذاف ءاعدلاق قىسداوم كبررش كلذ راصف يس مهلا ءائعمو تك

 العتستالف هموقو نوعر هن لزات ىددعوو هيف فاخال ىدعو نافذ ىدعو ةقيقح

 ن دلا رخ

 نأ اكن زوراهو ىسوهنمه ردص دق كلذزا ىلع لدال ئهلا ادهن ا اعاو ئرارلا)

 لحو لع هلوق # هنم كرشاا رودسد ىلع لدال كلع نط 0 رشا يلد

 هايا معانربعو رمملا ليئارسا ىنبب انعطقو ىأ 4 رحخلا ليئارسا ىنبب انزواحو 9
 اغب مهكردأو مهقل ىندي 6 ءدونحو نوعرف مهعبتاف هوربعو هوزواح ىتح

 ليقو عظلاودملاو قح ريغب ءالعتسالا بلط ىنيلا لبقو اناودعو الظىأ «اودعو

 وفسوب ىلا هو يو توقعي مها ريسفتلال

 7 امل هلا :كالذوو لاا 3 ورصم نه ئسوم عم اوجرخو نوعبسو نايل

 3 مم أ ىذلا ت ةولاىف رصم نم لمت ارساىنب» جورخلاب ام
 ,هح رف معسالف مهعالفاغ نوعرفناكو جور اك !مهلرسسيو 0 هق احرحن

 رذخلاو ص .ماخلا نأ | ىسومل اول | ول

 هز
 1 :ى ىقلن انكددقو ان ارو نوءرع داما ,معلا عزام

 م

 قرف لكن اكف ق ةافناف هيرضف رحملا كاصمب برضا نأ ىسومه ىلا ىلامتو هلاخشل

 | طشلا اونلب ىتح رلاف مهانزوج ىأ * رحاا ليئارسا ىنبب انزواجو © اضيا:
 © مه.تاذؤو فعاضو فءضك ل عاقل فدارملا لهن نموهو انزوح“ ىرقو 0 مهل نيظفاح 0

 ١ مهتأ, نأ ىلا ىرمال ايضهاو ةلاسرلا غلبت ىلع ىنمي « اهقتساؤول امكتوعد تببجأ

 | نولهجي نيذلاقيرط اكلستالو ىنعي 6 نوليال نيذلا ليبس ناعبتت الو قف باذعلا

 | هنا ىور هتقو ىف نكلو نئاك اتبلطام ناذ العتستالو ةحلا مازلاو ةوعدلانمهيلع || |

 نيذلاليبس ناعبتتالو ف ةنس نيعبرا هاعدلاد عب مف ثكم ||

 ناوك ذنبا ةياورب صاعنب!نعو هتلادعوب نانئمطالاو قوثولا مدعوأ لاعتسالا ف

 ا ناءذال و عب نم ْ

0 

0 
 ا

ْ 

١ 

ٍ ب رج جس يس  
َ 

 0 ا (ىتوتدو 82 5 : م 0

 ةوع ءدلان ه هلع ا

 ليبس ناعتتالو) غدبتلاو

 ناعبش الو ,(نوذ لال نيذلا

 نيذلا ةلهجلا قيرط
 ةباحالا قدص نولعاال

 ناكدقف لاهمألا ةيكحو

 نوعبرأةباحالا وءاع دل نيب
 كيفحمت ناعئتالو ةنس

 ءاقتلال اهرسكو ن وتلا |

 نون اهيبشت نيك اسلا

 مهضعب هأطخو ىباش ةينثتلا

 ةبحاو ةففخلا نونلانال

 0[ وه لقو:نوكسلا

 سيل و هيلع نانوكي امم
 هريدقنو لاح 8 ب

 نيديم" ريغ ؟امضتساف
 ليئارسا ىنبب انزواجو)
 ىلع انل للد وه ( رمل

 مهعبتاف ) لاعفالا قلخ

 مهةحل (هد ونحو نوعرف

 هتعمناأ ىح هتءد لش

 (اودعو) الواطت (ايغب )

 لالا ىلع ابستناو | ظ

 تول هللا ( لاق 1 رغلا

 تك دق ) نوراهو

 ناع الا ىلع (ايقسائامكمو عد

 ةلاسرلا
 ند 0 ناءشالو )

 د.حوت (نورت 1 الثدا) |

 نوعرف سهل وقد زارا
 قس انزواحو ١ هموقو
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 غلو هليذعاطا او



 1 1 ل عرضتلاىف حاحلالل لوالا

 هليدس نع سانلا نولضي

 رهان آ ام مهان ١
 اعا هاوةكوهو هليدس نع

 نوكتفاعا اودادزبل مهل ىلع

 انر) ةلزتءلا ٍلعةجّديألا

 اولضل

 ىأ ( مهلاوماىل اع سمطا

 اهراث 1 بهذاو اهكلهأ

 كتمعنب نونيعتسإ مال
 سمطلاو كتلصءد ىلع

3 ١ 
 تراص ل.ةكالهلاو وحنا

 هر راح مهريئاند 0 رد

 لقوا ةشوقنم ع

 كد مهلاومأ رث ا
 عطا( مم ول ىلع ددشاو)

 يس اهلمحاو م ول لع

 باوح ) اونمؤي الو 0

 دال وه ىذلا ءاعدلا

 ( ميلالا ذءلا اورب ّيح)

 نأ" ىلإ

 اونمؤي مل مهلا كلذكن اكو
 ناعا كلذ ناكوقرغلا ىلا

 اعد امماو ليش ف ل

 0 0 مل 0 ملع

 معا ىجولاب معو مماعإا

 رعي نا ليةاماف نونمؤيال

 ميلا تاذعلا اورب

 دإ عسر اف نونمؤنال مهاب

 هال ءاعدلا 8 وعدا
 1 5 نع
 نا مهوعدمل مهلا لسا

 نا ىلع له وهو ناعالا

 ىلع توملاب ريغلا ىلع ءاعدلا

 ارفك نوكيالرفكلا

 كاذب (اولضيلانرااتبد
 نع 2 كلبسنع) كدابع

 امر 0 كتءاطو كند

 مطا

 لاو هللا ا ا ْ

 ضي نم كإاذ لعش ىلاعتو هياوعس أ

 « ىتح 2 (ملالا باذعلا اوري تح )اونمؤي نلف ( اوئمؤيالف ) مولق لنحو ا رت اس ددغاو هلاومأ 527

 6 ميشلا 1 لاق

 معاع سعالا ظفلب مهيلع ءاعد 5 كليص او م نير ظ لاملا نم ا

 ىهو ةيقاعلل ماللا لقو ضد ١ هللا ٠ نعل كلوقك

 لالضلاىل ِإعتمش : وجار عل رفكلا 0 ١نالةلعلل 5 5 نالمت<و ا 2

 ]| اديك أت لوالل 00 نوكيف اولضيلاهوتوا مهن اكف لالضالاببساهولمجاملمهنالو
 ْ ك مهلاوماىل !ءسمطاانب رف هلوقلةمدقت مهنار يك هتالالش ضرك ا ا

 أ افا وأ 3 0 آ6 ددشاو 0 مكلاب سم طاو ”ىرقو 9 م ,ىرطلاو اهكلها أ

 : ءاعدلل باوج هي ميلالا باذعاأ اوربىتح اونمؤيالف هل ناع الا حرمشنب ال ىتح اهيلع عبطاو

 ٠ سايللاك هد نيزيي اع ةرابع ةئيزلاو امن لا ةاحلاىف لاما ةئز هاالمونوعرف

 || هذه ىلع دازام لاملاو ةليخلا ءاسشالاو 'انااتيلا ثان أو ناللاو باودلاو
 1 اوفلتخا ه# كلدس نع اواضالانممر 3 كاكاو كل كراس لاقمث هوجو تماصلان م ءاششالا

 هذه تلمح كنا اير ىنعملا نوكي اذ_ه 0 ى مال ىهءارفلا لاقف ماللإ هذهىف

 0-2 ا | مهلاو->١ ةسراممنم

 لاقو ناعالان ءااوريكتساو ضرالا ف اوغطو اورطب منال مهلالضل اببس لاومالا

 مو نوعءرف تل كيا ىنعملاو سعاالا هيلا لؤي ا ىه اعا شفدالا

 1 نإ لاقو لذاْلا ماع ناكف قع ةيقاعلا ملا عا [انإه ىلعذ اولضف امندلاة املا ىف 3

 نوكف مالكلا اه محتفيو لبقتسملا مزجت ةروسكم مال ىهو ءاعدلاءال ىه ىرابثالا
 ةلازا سمطلا ه# مهلا ومأ ىلع سمطا امير كاسسس نع لالغلاب ا تليأ انتو ىدلا

 اتا لو اماه و اًهروض لزأ ملاونأ ىلع سمطا .ىفمو.و جلاب ”ىشلاةرلا
 | أنا انئلب ةداتق لاق امه نع اهريغو اهضط-ما نرسفملارثك أ لاقو اهكلمأ

 تاما ى

 0 ا رح اراصف هشارفى 1 عم

 افكار .ه

 ظرقلا بءك نب دع لوو هداج تراصا مهرهاوجو مهعورزو مم ورحو

 لحرلا ن ناكو ةراح 2 0109-

 1 عدب ملو مهلاوخأ نلعااغدا ذاع سلا ةيلع ىسوق مل سلا ارح تراصف

 | ةشوقنم ةر : اخ تراط 0 انغلب سابع نيا لاقو مسملا مهلا لع

 425 اق ةطيرخ اعد زكزعلاذنغ نب'رغعان ليقو ثالثا اناصناو اها انتيك

 ١ لاقو ةراخ ىهو 0 ةضيبلا امه ج راف نوعرف لاااقو

 (٠ سمطلا اذهو ةمعطالاو ققدلاو. ناكلاو ل املا راج مه

 ىنعي # ممولق ىلع ددشاو ف مالسلاهيلع ىسوه اهيثوأ ىف جلا عسنلا تا 0

 ىلع دشلا ىنععو ناعالل حرشتنالو نيلتال ىتح اهسقاوا,ملع عبطاو ممونق ىلع طبرا

 هللازا ىلع لياد اذهو ىدحاولا لاق ناعالا اهاخدبال ىتح امنه قاثيتسالا بولقل

 >|[سمح

 اذه لع مالسلا هيلع ىد ود سيح امل كلذالولو ِء

 1 نبا لاقو سابع نبأ هلاق قى 6 رغلا 3 د الاذعلا اور َِ ىد - اونمؤي الو 3 لاؤ_سلا

 1 الف مسولق ىلع ددشا انبر 4 ىنايزا لبق وى 5 ل ىرخأ ةياورؤ سابع

 1 : ناعالا نيب و نوعرد . و نيب ل اك عادل نا ناساف ميالابانما اورب ىد اونمؤي



 دا هات
 2 ع

 )كو وَ دار 3

 | اوما هيفا واصلا ويقاو ف اهيلا لصي ! اسوهيلع ها 0 هك لا 1

 #4 نينم ارش ور تيد نصره وف: ره وذ ,فةرفكلا هيلع رهظيالئل م هسءالوا كلذ 1

 ءاطاعتنام دياعملا ذاختاموقالؤبتلانالال وار يضل | ىئناعاو ىبقملا ىفةنجلاو ايندلا فةرصنلاب |

 مث دحا لك هاء نا ىنش اممةالصلا ودجاسم توببلا لعح نال عج مثرواشتب موقلاسؤر

 نوعرفتين [كناان رىسوملاقو # ةعيرشلا بح اص ةفيظو لصالا ىفةراشبلانالدحو ١

 ه6 ايئدلاةو.ل!ىنالاوماوإ# امهوحنو بكارملاو سبالملان مه. نيزتيام # ةنيز هئلهو |

 اولعحا هانعم لبقو ةالصلا لحال 0 كح اش مكتوب اولعجاو مال لا |

 لقندق هن أ الاامنييعت ىلع لد. ال نآر قلا رهاظو ةلبقلا هذهىف اوفلتخاو ةلبقلاىلا مكتوي

 لاق اضيأ دهام لوق وهو نوراغو ىلا دلق“ةمكلا تنك لاق نبانع

 هللانذاف ةنعارفلاعم انتالص رهظن نأ عيط كل ليرساونب تلاق سابع نبا |

 ةهج ىلا ةلبقلا تناك ل يقو ةلبقلا لبق متو رسول منو وس ىف اولصينأ "
 مكتوي ب اولعجاو اوت نس لعو توسلا قاطم دارأ لقو ك0 تب |

 نولصت ةلبق مكتوم ىف اولعحاو هانعم لبقو اضعب اهضعب لبا ىنعي ةلباقم ىأ ةلبق

 هلوق ةيآآلا ل 1 ناظلأي نوراهو ىسوع نس لاتو اخس ل[ كاف 0 |
 باطما اذبب مع هنا مث امكموقل آوت نأ هبخأو ىسوم ىلا انيجوأو ىلاعتو هن ا

 تاقءهيف بسلا اك ةلق مكن

 باطخلاب اصخت ءايبنالا هب صخخامم كلذو ةدابعا انوس امهموقل آو نابزوراهو ا
 1 ىلاعت لاقف عب لا باطخلاب مع ةفاكلا ىلع بن ةماعةدابعلا تناك امل مث كذا[
 نمو ىسوم فاخ ني> كلذو مكتوم ىف ىنعي *# ةواصلا اوم او ةلبق مكتوم |
 ةعماجلا عيبلاو سئانكلا ىف اولص اذا هموقو نوعرف نم ليئارسا تنم هعم نمآ |

 ىسوم سعأ ىلاعتو هئاشأ هن و اولعحاو ىلاعت لاقل

 ليقو هموقو نوع رف نم ةيفح م وب ف اولصين أ ىلاعت و هداح < هللا م 0 مهوذؤين |

 ىسوم 0 19 ةرهاظ تث ةعماجلا سئانكلاىف اللا نولصتاالا ل لَم ءارساو دا 3 92

 دجاسم اوذتينأ اورماف اهنف ةالصلان م مهعنمو سئانكلا, كلت بيرخت: نوعرف ىمأ
 ىموم لسرا امل ىلاعت و هنا هللازا ليقو نوءرفنم افوُح امف اولصيو موس و

 ءادعالا مْءر ىلع ةرهاظ دحاسملا ذاخناب مه سأ نوعرت لح امه عظأو وراهو ||

 هناب ىنعي ه#نينمؤملا رشي و زف ىلاعتو هناعس هلوق وهو مهرشنم 0 مهل لفكتو |

 نوعرف تينآ كناانير 0 ىلاعتو هناحعس هلوق 2 ءوركم ملا لصيال |

 تارغالاتازكملاب مالسلا بلع سوف قا « تلال هن ةنيز هئلمو ||
 مهيلع ءاعدلا ىف دخأ هيءاج امل راك ك<نالاو مالا قار كلا لع نورصم موقلانأ ىأرو |

 عير ىلا 9

 ابن دلا بح م مهدانعو 2 مرد كك تاس ن اك الو هيلع ء اعدلاب> وام ىلع هرارصااب
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 ع ةمادق 1 الو ركذيا ىلع وءعدنم ق>ح نهو ! رخلاىل مآ أ بيس أ | ريغ ىل بيس تناك

 تينآ كنا امير لارق ةياكلاع 0 مدق ءاعذلا ف نأ مكب ىدوم نا مودل ةندرأ

 نيرومأم مالا لوأ ىف
 ف مم ومن ىف اولصي, ناب

 ذلثل :ةريكلاود ةيفح

 موُدْوِف مهيلع اورهظي
 ناك اكمهتيدزع 0

 لوأف كلذ ىلع نولسم

 اومئاو ) ةكع ةقالشألا

 ىتح مكتوب ىف (ةولصلا
 ( نييمؤلا يسبو) اونأت

 زاد اطل ل ىسوخاب
 نالارخادخو 2 عج مث

 ام ةدايعلا عضاوم رايتخا

 م اك لالا, ضو
 ةالصلاودحاسملاذاحتانال
 رو-هجا ىلع بحاو اهيف
 مالسلا هلع ىسوم صخو

 رافعا كاهل امم راشألاب
 كنااشر ىسوملاقو ) ام

 (ةنيز هئلمونوعرفتينآ
 سابل نم هن نزييام وه

 اناناوأ شرفوأ لحوأ

 ( الاومأو ) كلذ ريغوأ
 افا ذعضو امنو ادقن أ

 امندلا ةومحلا

 ) ةولصلا اوعثاو (

 00121 تاواملا اوعأ

 ( نيمؤملارشب و )
 ةنحلاو ةاممااو ةرصنلاب

 انيراي( انبر ىسوملاقو )
 تدطعأ ( 5 كنا )

 هءاسؤر ) هئلامونوعرف)
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 0 و) ةرهز(ةنز)

 ايندلاةوملاىف / هر تكا |



 5 متتكنا )ن وعرف نمةمصعلا ىف سود: اهيلاق(ا ولكوت هيلعف ردنا اودي متقدص(هللاب مثنمآ تكن اموقايىسوم لاقو)

 اطسشلل ظح الةصلاخةملاس هلاهولمج ىأ هلل هسوفن اولسي هنا وهو مالا سالا لكوتلا ىف طرش '

 لا» ( انلكوت هتلاىلع اولاقف )

 تباخأو مهلكو لبق هللا

 كلهأو مهاجن و م هءاعد

 مهلعجو هنو وفا اوناكرم

 دارأ نف هضر نا املاح

 هر ىلع لكوتل عاصينا
 لل طيلختلا ن و 0 هيلدق

 انلمجال نبدا صالخالا
 ( نيملاظلا موقلل ةنتف

 فاذعأ مهل ةنتق مس

 نئافلاو 5 انشد

 انحنو ) قطاع لضالا

 (نيرفاكلاموقلان ٠,.كتجرب

 مه ريش و مهيب دعت نو 6

 ا ىلا ايكو و
 اهكموتل اوملا هنخلو

 هنطوت هلوقك ةءابم هذا

 ىدملاو: انطو دنا اذ

 يو ب

 هيلا نوعجرب اهجسعو
 هتف ةالصلاو ةدايعلل

 (ةلب مكتوب ولعح هب
 ةهحوتم دحا_سم قى

 هعم نمو و ىس وم ناحو

 اوناكو ةيعكل ىلا نولصي

 متنك نا موقايىس وم لاقو ,(

 كتجررب انصلخو ىنمي # نيرفاكلا موقلا |
 ةىلا اننحوأو# لحو نع هلوق ع ةفاشلا لاعالاف مهم وامعتسي و مم ودبعتسي اوناك |

 اسال انبر #9 مهتوعد تبيجا كلذاو نيصاخع نينمؤم اوناك مهنال 6 انلكوتللا ىلع ٠
 نمكتجربانجنو و انونتففانيلع مهطلستالىأ 46 نيملاظلاموقال فدنتف عضوم# ةنتف |
 ىلع هيبنتءاعدلا ىلع لكوتلا مدقتىفو مهتدهاشه موش نمو ,هدبكنم ه6 نيرفاكلا موقلا |
 .ىأ6# آوبتنا 0 لا واول هدوعد باجلالوا لكوت نادل تش ىعادلانا |

 هكاواعجاو# ةدابعللاهيلانوءحربوأ اهفنونكسي 6 انويءرصع امكموقل هةءابساذختا

 وحن ةهجوتم دجاسم ليقو ىلصم 6 ةإبق 8 توببلا كلت * مكتوب 9 امكموقوامتا

 لقال نياستسم 1 لا متتكنا# ا هئالوأ رات

  نيفوصوم متتكنا ةدارال هللاب م 0 نا متتكنا هلوق دمعأ اما |

 ءْحلاءم نوكيال لكوتلا نالاومفناطيش
 مرجال نيصلخم 2 0

 0 اولكوت هملعف هللب متمآ م ا موت 00 هينيتمؤملا فوذخت ىأراملا# 11111
 | هه سلو قلد - اذه ه|نيصلخم هللا 0 تيم 25 نيام متكن | ةهدملع اودقعاو ها

 ةافارعملاو دل ص ةملا هناك ل بوجوزاعالاب قلعملا ناف نيطرمشب مكحلا قلعت نم

 اولاقفو» تردقنا هبحاتديز كاعدنا هريظنو ا دح وبال هادا وصح مالسالاب

 5 "هى زذ- كلذ اولاق | 3 4 رشعى داخل اءزحل

 ؛ *6ىسوم لاقوإ# ليئارسا ىنيل بيذعتلاو لتقلاريثك ناكو ةسوبرلا ىعداف ادبع

 | اول“ هالو اوقثف بق ىف ىنعي 6# اولكوت هيلعف هللإب متنمآ متتكنا موقاي# هموقل

 59 ضروفتلاو هللا ىلع لكوتلان "| ىلع ب كلا كلذ ىرهاظلا مال_سالابو ىلقلا ناعالاب

 اع لحال هللا ىلع هل لكوت.الف هللاب ندؤي ناك نم ناو ناعالا لاكن م ها

  ىلعال اندقعا هيلع ىنعي 4 انلكوت هللا ىلع 2 هلنيبسحم ىسوم موق لاق ىنعي 6 اولاقف
 انيلع مهرهظتال ىنمي *#نيملاظلا موقال ةنتف انلمجنال انبرؤم اولاقف مير اوعد مث هريغ

 دهام لاقو ارفكؤ انانفط اودادزف قا ىلع نكن مل انا اونظيف مسونش انكلمنالو

 منأ اونظيو اوبذعامل ق 6-60 ىلع اوناكول نوعرف موق لوقف كدنع نم باذعي اندعإل

 021 بوو وتحب يلم ىلا دنس ل اقو كلذ اوتتتفيفانم ريخ

 اال نيرفاكلا نوعرف موق ا

 / رصع ايكموقل ادخن ىفعي ةيانوس رصعابكموتل 1 أوم نأ »# تنور اههيدخأو نىنوو

 المجا ىنعملاو انطو ىأأ ةءايم هذختا اذا اتيب هسفنل نالف أوبن لاب اهب ةالصال انوس
 الك ةلبق كتويب اولعجاو ضف ةدابعلاو ةالصلل ايلا نوعجرت انويب امكموقل رصع
 "ا 11 توبلاب دآرأ لاقنم مه ةلبقلاو تو 5 قمم ريفتلا لطأ] فلح|

 306 اذه ىلعف ة الصلاق ليقع ىذلا بناجلاب دابعلا ارك 5 صب ىلا

 لكلا )ىأنيكرشملا(نيملاظلا موقللة نتفانلعجتالاب رانلكوت هللا ىلعاول اف ني زيإسم م منك ذا(نيطس م :ك نا ا ولكوت هياعف هللاب متنمآ
 دومىلاانيحو أو ) ةموقو نوءرف نم(نيرفاكسلا موق! نم كتجربانجنو) لطابلا ل ءنحنو قحلا لعمان واظن مهطاستالا

 قلاوحت (ةابق) ؟دجاسم(مكتوسواءجاو) تيب فوج 00 ولاة ,( آومنأ)نوراه(هيخأو



 0 لف م هاعد نما هموق 05 ل . دالوأالا 4 كل #هوق نه ةيرذالا

 هش "اذ ندلإف نوعرفل ريعضلا ل قو مهنايسش ن م ديس اطألا نوعءرف ند نرخ

 2 قءدعحو نوءرفا ريعشلاو مهنم فوخ عمىأ 3 مناد نوع رف ند فوخ ىلع ا

 هب رذللو 0 ةعسر لاشاكملآ نوعر شن دأ راانا ىلعوأ ءامظعلا ريكو داعتملا وه || ١

 نم'مالبسلاة لع وسوم نا ]1 هللاركذ 4 هءوقنم ةيرذالا ١

 ىنوامآامتازعملامدهةدهاشم عمدتا ىلاعتو هنا هلا ربخ أةرهابا |ةميظعلا تا زعل ا

 ا ةاع هللا ىلص هاك هل ةلتت ن6 ل-> وع هللار 57 اعاو هَ ٠ ْ ١

 كد ١ ناع الا نع مها ىعا باسإ مخي ناكو هموق ناعإب ماعهالا ربع كانك هنألا [5

 مالا هيلع ىدو» هيءاج ىذلانال مال_ىلاو ةالصاا

 ليقف هموقىف ةيان كلا ءاهف اوذاتءاوددعاا ةلّو ريخصتلاه» دارملا ل ةولياقلا ةيرذلا |

 رصعهعم اوناك نيذلا ل- هر وذ مهو ىنود موق مبا 1 ى.»و٠ ىلا ةع>ار اهنا

 ءاا ل نيذلا بوةعي دالوأو ه دها# لاق ءدالوا نم

 5 تاركا هلآ فذ كودو لاق ن 1 اون موق رهليقو ءاننالا ١

 كليات

 لاقو هد اونمآ ةرحلا هيف ىموه بلغ ىذلا مويا ناك الف ط.ةلازيب اًودنف لتقلا

 قع نوعءرع 98 ىلا ةعحار اهنا ليقو لنا رسا ى ند ىعلإ هموت ند ةيرذ سابع نباأ

 قبو ءاب آلا كله ىدو* مي

 22720121222217 نوب و يسون يوم جوع روي 2 دك دانت

 اوعب ءا رفأا لاقدت طشامو ةناناكم ع اوهتزاخون قءرقلا ْن هدو نوعر 08 ةأ عا منت ىلا

 لحرلان ناكف نا أ ىن# متاهمأو نوعر ري م طقلان 3 اوناك م هءابآ نال ةيرذأا

 ا ل اولخد نيذلا سراف دالوال لاش ١ اك كلذو ل هلاوخأ 3 عبش |

 هلملا 3 موهمامو نؤوعرو نم فوخ ىلع 2 ءأب لا سند ريغ نم 0 نالءاضالا ١ ا

1 

 ا
0 

 أ

1 

 أ

 دام ةلملا هارألق و لسا 2 نم مهتاهمأ د طبقلا نم م ٌوابآ ناك هنال ةيرذلا الك |

 هلمخفتلا ليس ىلع دحاو نوعرفو عقاب م امو ىلاعتو هنا“ لاق اعاو نوعرف |[

 مهوئاش ن أ لش ملومهنتشنا لاقاعاو ناعالانع مهدصي و مهفرمعي ىأ 002 فنأ# أ[ َ
 ىندي 6# ضرالا ىف لاعانوعرف ناوإلا هسحال نيءبان و هداج ىلع اوناك ن وعرف موق نال

 1 هتطشامودتحوزو هنز ناموا نود ةعورللأ نه 5ك مهنايش نم ا

 | ريمغ!بهدارفاو فوخ لوءفموأ هنملدبوهو نوعرف م.ذعينا «مهنتفي ناو موقللوأ ||
 ١ اهنف باغ 4 ضشضرالاىف لاعل نوعرو ةناو 2 ةمدسإ ناك هامان ه فوأا نا ىلع ةلالدلل ||

 أ ءايينالا طايسا قرتساو ةسودرلاىعدا ىتوتءلاو ريكلا ف 0 نيفرسا ا نمل هناو 4 1

 مهياع ءامش الاب هوك هلنا ىلاعتو هناعس هللا نيف انإ نك رفكلا ىلع مهرا سو ١

 || اميظعا عا ناكتازتملا نه
 ؛| سابع نبا لاق موقلانم ىلبلقلا ىلع عب مسا ةيرذلاو ةيرذالا دعم ندأ اف كلذ منو

 نم هلع افوُح ةمطمقا هئهو انا تدل اذا لد ارد اق 10 8

 ا اودع نوءرف موقن مه ريسإب نسا مه لأق سانعنب أن نع ةيطعىورزوع رفموتن ير

 ناك ديا نذل نيزواجمانم ا ِ نيرسلاو 1 0 3 اف ربكشم ه2 : ]اغا هنااآ |

 ليقدن اكليئارسا ب ىدارذ 0 سنوب ةروس ١ ن.ةقئابالا - ا ل فوخ ىلعدمونمةيرذالا) |

 نمدالو الا

 هو. إفءاب الامد هنأ كلذو

 هموت ال

 هاو نوءرفنمانوخ

 فواح ا عم مانبأ نم ةفئاط

 نوءرفا هموقىفريمتاوأ

 نوءرفلآ نمؤم ةيرذلاو

 "11| م ةحضأو

 ْى ريوصلاو هطتشامو

 ىلا مجري ( مهئامو) |
 نوعرف لآ ىنعع نوعرف

 رضم و ةعمر لاش 5

 نور ايباهص وذ هنالوأ
 كرد لع ا ةيرك لاواقل

 نم فوخخو نوءرف 38

 نلساركلا 2 "فارع

 مهباقعأ نوعنع اوناكمبنال

 مو.اع نوعرف نم 58 وَ

 هلوق هليلد مهسفن أ ىلعو

 مهذعينأديرب (مهتشنأ)
 لاعا نوعرفناو) نوعرف
 اف بلاغا ( ضرالايف

 (نيفرسملانمل هناو) رهاق

 ربكلاىفو داسفلا و ماغاا ىف

 ةب وبرلا هئاعداب وتءلاو

 موقنم (هموقنمةيرذالا) |
 ا 2 مهفا رش 2 نهدهو نوعرف نم فو ىلع 3 كدب | ىئعم نوكي اذ م ىلعف فارشالا |[

 طبقلا نم هؤابآ ناكن وعرف

 لينا رمساىب ند مءاهماو :

 فوخ ىلع )ىسوع وماف
 ع ع ع 3 .

 مءاسؤ ر(مملمو نوعرف نم

 ناو) هلت. نأ (ممتش نأ)
 فالاخم ( لاعل نوءرف

 نيكولا( ارز ىموم نسل( ضررا ُّى (



 ' نك 0 نوءرف ةدابعوأ مانصالا ةدامع ند ) نع 5 هيلع اند> واع ( انفرمدتل )0 انتفلتل انتنحأ اولاق :) رفظبال

 نينو كك نامو) رص: ضرأ(ضرالاىف)ولعااوةسمل !او ءاب رع 8ك نوف 7 ودهدلولا 1 نال كلل ا قى / ءأب ربكلا

 الكب وا نوعءرف لوو ( هت اة 7-1 يي وداج سمع ماا ِء ا 0 هءامتتح ام نيقدصع
 ماب

 ا 0 1 ةرج ر عم ( مي اع رحاس

 . حالفلا هب باطترحمايانتئمح "را اماكعاذهر يم لع> نامهاوق ماع نعوا سلال ا لاقدر 2

 اع 00 ناوخا. لتفااو تفللاو م 3 انتفالانتثح ا او ١3 7 نوركتلا م الو ا نوةلم مث ًاماوقلأ دوم مهل

 1 ا انالا « ضرالاق ءايريكلا اكل نوكتو 4# مانصالا ةدايعنم 6 انءابآ هيلع اندحو ٌْ متحلام ىسوه لاق اوقلألف

 | نينم ؤعامكل نحتامو 9 مهعابقتساب سانا ىلع ربكتلا و أر بكلاب كولملا فاصتالابم ىممساهيف | ةعقاوتلوس و مام( رخل

 || راح لكي ىفاسكلاو ةز>أر قو« رحاس لك, ىنونا نوعرفلةو# هءامتج ايف نيقدصع |

 لق اوقاف نوةله متنا اماوقا أ ىموه مهالاق ةرهلا ءاحالف ف هيفقذاح # مملع 9 | ىدقلال رهناوخ مي ١ تاا|اف .٠ ياو أ 5 هي عسل _!4 تاما ّ ا

 , ريس هموكو نوعءرف هاع* امال رحعدااود هن مح ىذلاىأ ه# رشلا هب محام ىدو# ْ ١

 رحخدااو و ءادتنالاب 0 ماها ناىلع رحمدلا ورعوبا 0

 اهتاص هد ..>-و 0 هه

 ىذلا ىأ رب رمعسلاو

 ارعمدموتو نوعءرفماع“

 دعب رحخالا هللا تايآ ند

 ماهف:سالا ىلءورعوبافقو

 || 4 هلطبيس هللازا 8 مترا ”ىشىأ هريدقت هدعبام هرمفب لعشبام بصي نا زوجي در ا
 لياددفوهيوشالودتكال «# نيدسفملا لع ححبإل هللان 8 ولع دن الطب روظسا ا دق وصح س ٌْ ا 2 - اعز
 1 أ ( هلطيس هللازا ) رتل
 ا هس !واب # هناماكب له دتشا و # قاادهتلاق و 9 هل1ةيقحال دب وع وداسفا رتل انا ىلع هللازا ) هتالخطت رهظ

 || هسعا ادمف 3 ىءوأ نأ اهول# كلذ © زوهرخ هر هركواو 8 هتماكب ىرقو « هاياضقو | ( نيدسفملا لع منا

 ْ هللا قو )سعدي لب هتيشنال

 م تا
 رهظيوأ هاياضقو هسماواب

 وهرحغدلآ[ىأ ودع هريخ أدتموأرختاودأ هريدقت قودخي راو هنملدب

 18 1 نوعرف موت لاق ىنعي # اولاق هي اديأ مافلال كلذ بحاصو للدخم و هيو رمشلا |
 نيدلان«ىنعي هي'ءابآ هيلع اندحواعول انيولتو انفرمعأ ىن» هيانتفاتاانتئحأ أ ىموا

 ظ : : 9 ءرصتلا) هتايقر فاير رم« ضراىف ىن-« «ضرالاىف ق«ناطاسااو كاملا ىن» # ءايريكلاامكا نوكتوإ#
 جاحزلا]ةنوراهوىءواباطآناو أ! كلذ (نوهرحملا هركولو)

 نأ ىنع # ماع رحاس لكب ىنوثاوعرف لوول ليلدعت ىنعي 6 ْمَءا كلل ني ْ هءسمأ ل وأ ف( ىسوا نءآاف)

 ىو« ةيف امنا. رهظل" سلتا نف عاونأ ىو ةز ٠ ضررا نأ ةاارآ نوعرف )| ايا ) ىسوللا ( اولا )

 1 مهعمام ءاقلاب ىدوم م مهرعأ امنا نوقاهمت :انماوقا أى دوه موا لاقةرهدااءاج املأ # رم ا ا

 أ انكل نوكتو ) نائوالا
 ناطاسلاو كلملا( ءايريكلا
 ظ ضرالاىف (ضرالاىف)
 امكل نامو ) رصم

 لاقو) نيتدصع (نينمؤع

 ٍْ هباون ام نأ ليد ُُ لطاباأ ىلطسو قاارهاظ.ا ماه رو اق ىىا | 52 لايبخل ني

 ا هي رخل أهي مثحام ىدو٠لةؤ# ىدعااو لاي نه مهءدام ىفعإ 3 اوقلأ 1 0 هال

 1! هي هلا دس هللازا 8 ربا محاوالا لدس ىلع اذدو لطابلا رعتاوه هب متَح ىذلا ىنعي

 ١ هبوقال ىني «ندسفملالع عاصيال هللانا ف هبحاص ةعضف رهظي و هكلمم ىنعي |

 ا ةباعيو هيوشو قا هللا رهظيو ىعي 4 قى لاهلي هللا ىو و 2 هتسسحالو هلمكيالو |

 "دقو دئاضف نم ىبساع لقف . رولي هلأ نوم قداصلاهدعؤلا ىدي 6 داماك و أ رحاسلكب ىنوتنأ نوعرف

 ْ ىسوملن 3 اف 9» ىلاعتو هناهسملوق# نود 8 ركولو #9 : هم اغيب 00 ا ةرحعسل ا قذاح( مباع

 ع ا منام اماوةل ١ ىسوم مهل لاق
 ةيرذالا 0 ) رسل ) مح رطام( هن مئحام ىس ود )دل (لق) الابر ما ) اوقلألف ( لايك اوىدصعلا نم م(نوقلم

 هتيدل هللارهظي (هللاق<و ) نيرحاساا ( نيدسفملا لع ) ىضربال ( ملكتال هللانا ) هكر س(هلطبدسهتلانا) رعسلاوه
 هيءاجاع (ىسوأ) قدص اه ( نمآ اف ) كلذ نوكينا ن ةوكرستملام 1 كاوا نر واوزهقيق#ب( هتاماكب قحلا )



 عقواف أب نيب دكم ؛لهاح ىلهأ ل سرلاةمع»ب لق اوك متاحا مهي لبث نم ( ليمن مداد اعز ىجادعي رد ٌ

 ) ند“ ءملا توا ىلع رمت عيظلا كلذ لث (عبل طل كذك) دحأ مهلا ثعبس ملن اكاهلبقو ل-رلا ةثعبدعي مهيتلاح نيب ل ]ص :

 عسنلات اي 1 ب( ا ايدئلمو نوعر [5ىلان ور رهو ىدسود ١ لسرلادعب ند ه (مدعبن 0 نشمي مث ( بيدك قدك نيذو 05

 0 سنوب ةروس م نواهتب نأ هي ماو ردح ركلا مظعأواهاوبقنع( اوريكتساف )
 اهل وبق نءاومظعتبواهنج 02--ك- ل ل ل لل دس 3 3 ٍ . 3
 - 5 م رع 5207-2 3 >انأ كد 2: 1

 كعب مها ر ةلا سرب دييعلا

 ١ نيمرم اموق اوناكو (

 كتل ا اتك

 اًورت_>حاو ع ا 1
 2 ١ | ىنوم# لسرلا 000 0 مهدعب نم 0 0 قف سدر نملا سك 1

 اوناكو #9 امهعامتا نعا## اوربكتس اف قف عستلا تاب الاب # انت اياب هئلمو نوعرفىلا نورهو |

 الفوط اهدرىلع او رتحاو مهبر ةلاسرب اونواهتكلذلف مارجالا نيداتعم ه# نيمراموق |

 7 اولاق 0 كيغلإ ةليز 1| ةرهايلا ا زجل ارهاظتب هوفرعو 03 أن دنع نم قا ره ءاحا ٠

 نيباوف مخاو هنفىف قئافو رع“ هنارهاظ 3 نييمرعل“ ادهنا 0 مهدرعأ 1 1

 الد لوقملا ى < فذ وعسل هنا 5 مءاجاا قدح نواوتنأ ىسوملا 0 هناوخأ |

 نمقحلا مهءاجا)اهد رىلع

 وهدنا اوفرعال 31 اك 2

 هللا د_:ءنم هناو قحلا

 تاوهشلا مل ( اولق )
 مهو ل رو 1[ نآ)

 0 أ قطا 0 نولي

 ىسوم لاق ١ رسل ! م

 (مماج ل قعلا نولوقتأ
 ن 0 را زوحنو "3 موهفم كك 0 رب رقتللديف ماهفتسالا 5 0 .راقام ١

 د سلق مه نك دب ىفانستب هلوقكةلاقلا فاي نالف ههلوق نم هنوررعت أقل / نولوش 0 ا ْ

 سل هنا ىلع ةاالدلإ مالسل | ةيلع ىسوم مالكماعأ نم م6 نو رحاسلا حغبالو #8لومفملا نع 1 | ْ

 راكتا فتأتسا مئاذه ىأ | ْ ١ 1
 مسأ ) لاقف رخآ رس ظ رحاسلا جلفيال هاب ملاعلا نالو ةرعسلا ره“ لطب ملو لحمضال ارحم ناكول هنافرحعسب |

 الو زادتمو ربذ ) اذه

 أ ) نورحاتسا ف

 (اليقزم هاوبذك ع )

 جاهم ىلعاورج لسرلا متءاحىتلا متالاو ماوقالا كدا وأنا ىنعي *« لبقنم هب اوندكاع'

 رفكلانم هيف مهاع اوءجرب ملو لسرلا هب ,متءاحام ,مهرجزب ملوبيذكتلاىفحونموق أ

 مي ذكت بيسب ح ون موقانقا ىغا لثم ىنمي # نب دتءملا بولق ىلععبطن كلذك له بيذكتلاو

 (كلذك) قاثمملاءوب لبق نم | انثعب م لجو نعدل وة # بب ذكتلا| ىف مهليبس كل سو ىدتعا نم بولق ىلع متن كاذكاحون
 ىلع) ماع ( عيطن ) اذكه فارشأ ىنعي 4 هئالمو نوعرفىلا نورهو ىسوهؤ# لسرلادعب نم ىنعي # مت
 اا نشل بولت اموق ااوناكو 9نوراهو ئسوم هب ءاحاع ,ناعألانع ىىعِ مع انثي ابله هموق

 اعد داب 2)ءارحلاو نوءرف ءاج الث ىنعي #0 اندنعزم قا مهءاج انف وله مثالل نيبدكتسم ىنعي 6 نيمرحم

 اك را باو دعب نم هبءاحئذلا اذه نا عينيه رعسلا ذهن أول هتادنعننىمومدبءاجدىذلا قم ادموقو

 « اذه رعسأ ماجا ق وعلل نولوقتأ ىموم لاق» دحأ لكف رعي نيبم رس ىو ||
 0 عملا فدحت اذه ر مس رعد وه 1 ءاح ا قدلل نولو_هت 1 هريدقت فذح هيف

 اكنالا لييس ىلع ماهفتسا وهو اذه رمسأ لاق مث هيلع مالكلا ةلالد ءافتك |

 "3 ندب 3 نورحاسلا لا ملفيالو و لاقف هلوق ةحص ىلع محا مث مر هناا

 لوسرلاو باتكلاب ناعالا نع ء ( اوريكتساذ )سماعلالاقبو تارثلا نا صقل و نينسلاو مدلاو عدافضلاو لمقلاودأو .ارخلاو] ْ

 ىذلا( اذهنأاولق) تاي ًالاولوسرلاو باتكلا( اندنع نم يل ا نكرم ثم ( نيمرحاموق اوناكو ) تايآلاو
 ةنارم أ دول )مهل ( لاق ) اباذك ارحاس ىسوم هءاودارأ فلل تارق ناو. سيدك( نييمرحمل) ىنومةيءاج
 هللا باذعنم (نورحاسلا) نهأبالوونال( حفيالو اذه رعسأ )؟ءاح نيج (؟ءاحامل )تاي آلاو لوسرلاو باتكلا ( قلل

 نوعرف ىلا نورهوىءوم)

 (اناياب) هامور ( هئلمو

 عسنلاانناي الاقي و اناتكب [

 نافوطلاو اصعلاو دبلا



 | نه تلأس ًافوأ ىلوتا بحواف ( رجأ نم ماع ناف ( مثلو ناف )

 را هللالا من ار ىأ ةرخآ الاؤ هب ىنبش ىذلا باوثلاوهو ( هللا ىلعالا ىر دل 0 وتب كلذ ىئنافف

 َّث : نه (ن ييسملا نم 0 ناتو ى دلا١ رءااونأر هلأ ماعت ىلع 0008 فلا راب ضار

 ا ةرغاان 0 !عاو ماد دف ( ءونذكف 00 وباو ؤىاشوى ؛ دم محلب ىرد 1 نا هيه وبو ءساوال

 ةةرغاو)ةنيةسلاىف قرخااب نيكل اهلا نوفا 5107 د نك

 0 : 0 را حم 3 انتاياب اون 5
 | كماهتاو كلعهلقتل كلوت بجوب# رج ا نم ركل اس 0000 ا 3 6 يذلا

 أ موردنملا ةرقا أك دما
 1 3 د إاعىب 1 وئام 5# ى ا 00 0 ا ابا نير 1 ناك 5

 ٌا 1 نيداقتملا ه# نيإسملا نمنوك ان "| ترا و 03 ماو 8 231 هن ىتديش م 5 ل مهيلع ىردحاد م وه

 نانيب ودا مههزلاام دعب هس ذكتىلغاو رصان هه 502 ١ || مهرذنأ نمل ريذحو

 | قرغلا نم هانيجتفإ# باذعلا ةلكمهياعتةحمرجال مهدرعو مهدانعلالا سيل مهياوت
 انق ىغاو ف ه.نيكلاهل|نم## فئالخ هانلعحو نيناهثا وناكو# كلفلا ىفدعم نمو

 مهيلعىرجامل مظعت# نب رذنملا ةبقاعناك فيك رظناف# نافوطلاب ةفانتاياب اوبذك نيذلا

 هي هدعب نم اناس را كو انثعب مثقف هإةيلستو وسو هيلع ىلاعتهللا لص لوسرلا بذكن رينو

 أ تازدعل ايهم تانببلاب مهؤاحن #3 هموقىلالوسر لك © نع 0 5 ىلاذلس راو حوت دعب ند |

 0 مهتيكش ةدشا اونمؤي نامهل ماقتسا|ف اونمؤمل ١ كاف 0 مهاوعدل ةتثملا ةحخاولا

 ظ اف وف ىصن لوقو ىلوق ن ء مط سعأ ن 00 اذ هيلا لصيال هركم '
 خلت ىلع دْخُأَي مل اذاف ةلاسرلا غب 17 ]2 ضوعو للفحم * نعي 6 رج أم 508

 كا ىا 6# هللا ىلعالا ىرحأ نا لف س ةلاىف اريثأت ىوقأ ناك ايش هتلاىلا ةوعدلا.ر

 ىلا ىنعي © نيلسملا نم نوك أنأ ترمأو قي هللا ىلع الا ةلاسرلا غيلبت ىلع ىئازجو ْ

 نأ لقو واق أ 00 ىلا نإ ةلرات ريغ هنف لضانان أو فاشل نا ترحأ
 هذه لحال مكتم ىلا لصي هوركم لكلو هللا مال نيمستسملا نم نو "1 كارجأو

 هَ كلفلاىث ةعم نمو هانوف 8 الد مالسلا ةيلع اخون اويذكف ىجعإ هك هوب كف ةوعءدلا

 نسعع ىداشكاءو 0١ 0 :اءح و كالغأ أ ىف هعم نم ل

 ا

 اسو ةملع هللا ىصودللا لودر

 ان 3 هلديلستو هلثم نع

 هيلع ميسم ف (هدعب نم

 (مهموقىلاالسر ) مالسلا
 ع

 ميعارناو اًطاصوادوهىأ

 ه واسف امهشو اطولو
6 

 ةحعضاولا يعاب( تانيبلاب
 ْآ

 اوناكاف ) ,ءاوعدل ةتبثملا
 ىلع اورصان( اوتمؤنل

 ناعالانع ( متيلوتناذ )

 (مقأ 0 ِ م

 كلفلاىف همم ,عانيجحت نذلا انلعجو ىندي ه#فئالخ ,هانلمجو قه ةنيفسلا ىف ىنعي

 هادا ناك تيكرظناو اننألاب اهذك نذلاانقىعأو و نيكلاملادع ضرالا ناكس |

 الدرلا ردنا نكس رخآا نك تنك ناننالاامأاي وأ دحماب رظناف :ىأ 6 نرذملا

 دل السر حوت دعب نم ىتعي 3 دك نع ان مث كلذ اولبَش ملو اونهؤي ف

 حلاصو دوه حون دعب ناكدق و لسرلا نم حون دعب ناكنم انه مسي مل 6 مههوق

 ' تازحملاو تامخاولا تالالدلاب ىنعي # تانيبلاب 6 ف لسرلان م امهريغو

 مديل اوناكاق 9 م ةددض ىلع لدن ىلا تارعابلا

 ركدا وعد اع 0

 هللا ىلعالا ) ناعالا ىلا

 نم ان هع ءاو

 ىلع نيإ-لاعم ( نيلسملا

 ىخإ مولا مهند

 ( هاني 0 هان أ اع اجو

 5 كى ص 6-02 ور نمد را توك مو ) ق لاند

 06 اعز 7 اناكسو ءاقاح (فئالخ معانلمحو ) ةنيفسلا ىف ( كلف ةااىف ) نينمؤملانم

 ار ذلاسعأ رخآراص تفك ( نيرذتملاة بتات ناك فيك ) دتاي (رظناف ) حونانتوسرو اماتكب ( انتاياباوبذك

 ااورمالاب ( تانببلاب مهؤاجف مهموقىلا السر ) حونموق كاله دعب نم (هدعب نم انثعب مث ) اونمؤي إف لسرلا مهترذنأ

 اوقدصدل ( اونمؤيل اوناكاف ) تامالملاو

 1 اسم



0-6 
 ا غلف ك1 ( ىناقم ) نيعشاخ ا ىل اعالا ةريكلا ا هلوقك لقثو مظع ( مكيلع. 001 ناكذا 0 5

 ل ؟رهظأ نب 1 سنو روس | كو ىلقوأ هر 4 فذ رؤ- فاخىأ ل ناتج

 0 1 نيسج

 ) هللا تايب 27 ١

 ةعالا اوظع واذا اوناكر 1!

 أذ اذكت ةافف هذا وقل 5 ىبسشن ل46 ىلا لو قش 1 ملظع# 0 ناكنا م ةايدموقا لاقذأ ل

 - 15 ب ا 5 اياد 5ىربل 1000 0 1 اًةدي دمة دم مكي ,ىماقاوىوكو نال يي 1

 مك اكرمان عدى 4 ؟راكرش ول ةيلعاو م زعاذ 6 5س اونج اف ف هب تلو ف تاكو ءهللا | ٠

 وق ةوطومهنال و 5و لصفلل دك نا ريغ نم زاحو ولصت !انيودكلا ىل !اءامفطع عفرلاةءارقلاهدءؤبو 0

 اوعد اوهريدش ف ةودع لمشا تو رد : سمعا وىاف احلل فذح كسا ىلع |

 مولع مهلجر ادع 8

 مهمالكوأ اند ملأ :اكم ن 0

 06 طو 3 لمق لوس

 ] هَ لأ ا تطوف ى ةحالاو أ ءزعلاب هه ىنعملاو عنا نما وء جاف عفان ن ءودب 'ىرقدق وه مكئاكرش ١ ا
 مجانم ( سا وجاف )
 هيلع مزعو هاوئاذا مالا

 ىنءعواولا ( ( كءاكرشو )
 عم لأ اومجاف ىأ 0 ىلا اوزرااوأ م اوهتنا ىاءافلابىلا اوضفامث ”ىرقو « ىب نوديرت ىذلا مالا |

 كم نكيال مث كنك ىتواهمتالو 6# نورس اذ رن ءاضفلا ىلا جرشلذأ سد
 مكلعا اًغىأ ( ةغم ع

 أت

ْ 

 ا ظ 8
 3 ركل 0 مهو ا « ىاقم مكلع 0 لقثا ىنعي 0 ربك ناكن ناو# لِداق ومب مهو هي مو ةاب هموقل لاقذاو# 1

 ءعا

 ىلإ# 6 ىعان ل مثول مهب ةالابمةلقو هللا هه "ميك ا دوال عتكالهأف كا | ٠

 ع 0 نكيالمثوأ ةزاس اذادغ نما وشكما رعهاظ هوامحاواروتسم يك ةغركلع 7 ٍ

 كلذ# ىلا لف اودا ه6 اوضقا مث لف ىريك تو ىئاقم لقت نم من طا و ىومتكلها اذااغ
12 

 ناكنا هانم ليقو هللاتاي آب م ايا ىظعوو ىنمي هللا تايب ىريك دوو مكف ىنعي 5

 مول ماقأ مال لاو هدا صلا ةءلع نأ كلذو 9 6-3 ىاقم لوط م كلغ ق-شو لقت |

 وهو هلئاك ايآب م مرك ذب و ىلاعت هللأ ىلا 600 06 ع نيالا ة 20 فلا 1

 م او هنانيو 0 هللاتايآب 00 ىف دعي هللا تايأب ىريك ذنو هلوق ا

 ةيف> قاس ا لا قو

 اذ هغنم 5 رتسا| 4 همءأأ

 مرد كك دمر 0

0 ١ 
 ص اوءحأف طك ىقنو ىسو وهف قع # تاكو هللا ىلعف ىدرطو لف لا أ ا 338

  3ةعزعلاو دادعالا عاجالا ءارفلالاق هءلع اوهنعاو رضا ا ىفعل 0

 | اوعدال رد 6 م ركمو مهديكه و>و انه سعالا نم ار ما ىر امنالانبالاقو 00

 اون هدف مكتمل ال قع ع 0 ئاوعداو قع 0-5 هوعرضحاالا ّش 1 ا

 |  58لع ءاشب م ان_صالاب ةناعتنمالا ع م اعاو 5 كي واطم لع مكديعتو مكعم عمت

 ةزاسنال 0 هللا نحرك

 ىنعلاواسع ر هاج نكلو

 ىاالهىلا م دصق نايالو

 انوشكم 0

 مث)هب ىف هن قر هاك ار وهشم

 سمالا كلذ ) ل اوعَقأ

 انأدأ قىنودنر ” ىذلا | 0 مت عن ال داجام 0 ءا 0 - رمضت م 1! مهداقتعاو مهدم 3|

 1-1 أمها + مكيلع؟سأن 1 ىنعل هي 1غ مكيلع كس أ 0 ٍِ مهل 1 :وتلاو || ا م كدي 8-0 وعام ىلا 0 ١

 لدرلا ىغشإو 00 ا

 مكتكمأام اوعنصاو د

 نواهعالو ة(نور ءافدتال 1 مث هانعم لد 13 دو ىضدو د اما نلف ىذق برعلا لوقت هم اوغر هاو درطو لتةنم |[

 0 همود !لاقذا) مك اعا دعب ىواهعالو قورذلؤتالو ى أ« ن ورظنتالو 9 نوضاق متأام اوضقا

 3 2 ماع ) ركلع ريك

 فى
 اع سمتلاو ىنَح اذ مورس وهذ لال-هلا ع مها وت ند ان ١ رعاظ مك 1 نكمل

 هب قودعوتاهو ك0 م ىلا اوضما مث © اوضقامث د انا |

 2-0 ا
 ىدعم وىاقم لوط 0

 م اباى م ءرذحن وأ ىر يك كناو)

 هللا باذعنم (هللا تاب !)

 هلئأ 0 مهيأ ريع دق ا! رط ىلع مالسلاةيلع حا 2-0 1 و مالكلا | لهو هيلع مث 1 ىلإ

 5 8 ا ٠
 اشاو 0 كي داو هللا ىلع لكوتلا ةياغل ا علبدق ناك 0 ماسلا هيلع حون نع لح وا

 | ا سل م حمم

 ناو تع عشل مل سيل مهتلآو مهنأب ه هلم اع مهدبكن م ف ريغ ءابا ه هرشأا أ ٌْ

 (؟ءاكرش وزدحا رد !ءاويعج 5 كس ااومجأل) هللا لاح كل م اخ واق ١ تطوفوتّق نر(تاكوتلا أ

 نوةرتالو(نورظنتالو) ىلا وضما(ىلا اوضقامث) كفن أل ءكلوقو ؟سأاوسدلتال(ة غرك ءكرما نكيال م مك 7



 مدنعناهلوش قل اهقحءاملاولوقلا 00 ) ادب. ناطلس نم

 كدنعنا لق هن اك زوم مكص راب دنع

 هال وقك ناطاسااناكم ل تلا تاع

 ل راما لعنواوقتأ ) لاقف نيملاءريغ مهلعح نا هربلا مهنعىااملوناطلاس نولوقت ايفو

 5 - 2 (نودفيال) هيلا دلولاةفاضاب يف[ 07٠" ]د (بذكلا 4 رشعىدا+لاءزجلا ) هللا ىلع نورتش نيذلانا لق
- 

 نوزوفب الو رانلانم

 ىأ (ايندلا ىف عاتم)ةنجلاب
 ةليلقةعفنم اذه مهؤارتفا

 نوميق ثيح اسدلاف
 رفكلا ىف مهسأي ر دب

 هللا لص

 مث )هيرهاظتلاب ليسو هيلع
 ىنلا ةيصانم و

 مقيد م مصل شالا
 دلخلا ( ديدشلا باذعلا

 ) نورفكي اوناك اع (

 ( ميلع لئاو 2

 1 (حون ا ( مولع ارقاو

 فقولاو ههوق عم هريخل

 لصو ولذا مزال هلع

 لتاو هلوقل اذرظذا راصل

 ركذاو ريدقتلا لب

 ( ناطلسنم ) دا

 اذه ( ةحالو 2-0

 بذدكلا“ نم هللا لعن

 لب ( هللاىلع نواوتتل)

 (نولالام )هللا ىلع نولوقت
 (لق) بذكلانمه كلذ

 | (نورتش ٠ نيذلانا) دأب

 بذكلامللا لع ) نوقلتحي
 نم نوميلال ( نوحننال

 نونمأيالو :هللاباذع
 نوشيعي( امندلا ىف عاتم )
 انيلا مث ) ذايلق ايندلا ىف

 اع

 توملادعب مج

 باذعلا م-هقبدن 2 (

 سوةيلع هللا لصد. 1 رفكيا وناك اع ( ظياغلا(ددشلا

 د ا

 ىلع ليلد ةمقو مهاهحو

 عاتم هم ةنل ا, نوزوشالو رانلا نم نود ال 03 نوطفال) د هم هيلا كب رشلاةفاضاودلولا ١

 رفكلا يف مهتساير هد نومي امدلاىف م مها ف عاود ا عاتدلاف ا

 نذاا ءالؤهل داب 0 ىأ هي بذكلا هللا ىل اع نورتش نيذلاز نا لق 00 ناهربالو أ

 20 7 2م لهجه جي ع7 ادع ل نجح ل0 هم 0 24217 107- -سش تيك جات اك ال تس ت1: هشه تاتا ةهاططسا تاك 0.153 673 01 1 1 ل تك

 'اققحتو مهلهجتف ةفلابم ناهربلانم هماقاام ضراءملىن © اذهب ناطلس نه |
 ادع نا لبق هناك كد ةتيوأمإ تدنوأ ناكيكل قلعتم اذببو مهاوق ناك طبل |

 مهتالتخا ىلع ١ رشو جوت ه6 نولعت الام هللا لع نولوقتأ ف 2 ناطلس نماذه ىف

 1 دال نياقعلاّن أو ةلاهح وهف هيلع نك لوو 5 لكنا

 ةاخاب « بذكلا هللا ىلع نورتفب نيذلانا لق © غئاس ريغ اهبف ديلقتلا ناو عطاقنم

 * مهعجس ىعانيلا مث قهامدلا ىف عت مهل ىأ فودح هرب 4 اكل مهبلقتوأ ممتايحوأ

 ممل بإ 3 نق رق اوناك اع ديدشلا اذعلا 3 2 8 ءاقشلا نوقلف توملاب

 .مهيلع راكنالاىف غلابمث ةتبلا لوقلا اذه ىلع مد 4 ةصحال هناىنمي # اذه. ناطلس نم

 هتقعدح نوش !عئالال وق هللا ىل اع نولوخأ ىنعلا 03 نول ع الام هللا ىلع نولوقت أ: ىلاءتداوش

 همهوق عم هريخ ا«مونأبلا مهماع

 ريغب نولوقتاع مك كم الهحجدهباا هتاضا زوالام هيلا نوفضضتو هتحصو |

١ 
 ا ١
 «6نوملفيال وه ادلو هلا نوعزبو لطابلا هللا ىلع ن

 7 اذبع ل رئاق نا ىنعملاو ةمعالاىف ءاقيلاو ةمال- سا لوطب اورتعازناو نوددسيال 2 |

 مان فقو اده جاحزلالاق رممخ و باخ لب هبولطع زوشبالو هةيجسملل ا هال لوقلا

 مهل هريدقت راما هنفو «امدلا ىف عام ىلاعت ل يعل 5 م نووفبال 1 0

 ' اسنلاب ةريسي مايأ ىهو امندلا ف مهلاحأ ءاضقناو مه راعأ ةدمد, نوعتمي امندلا 0

 ىل وقف 0 بذكلا هللا ىلع نوقلتع

 دعب ىنعي 4 رهمح صانيلا مْ ىلاعتو هنا“ هلوق وهو باذعلا ىف مهماقم لوط ىلا

 سس بادملاكلذ عا ين رو نفك اوناك اع ديد اباذعلا مهقيدن ع #8 توما

 مداحسملوق د هلذاح قيليالاع ن اوناك آم

 ا ١11 ةرو لانه لادو هاغص كازك ذامل 6# حون اين مهلع لتاو ف ىلاعتو
 ؟]!نم هيلع اوناكامو افك

وصي م "1 هللا ةمعت نم امدلا َّق نودححم
 رو

 ا ءاس الا صصق ناسىف كلذدعإ عرش دانعلاو 0
352 

 سل رو 1

 فاسنع ةوسا سو هيلع هّللاىبص هللالوسرل كلذىف نوكلل مهمأ عم مهل ىرجامو |
  هدهاومساذا هموت نم رافكلاناودموق ىذانم قايام هيلع فعل هلةيلستو ءامس الا نم

 أ فول اببس كلذ ناك امن دلا ق كالهلا و باذعلا ن م ةيضاملا مالا ككل رحامو صصقلا

 ااوسج وار 00 اه منالالو وأ ون م

 ظ ل
 ناك الو ناع

 ,علاب "كع 5 ممصق هللارك ذ
 ٍِع 1 8

 ا لاعتو دراوس لاقف

 وذ /| للا م !انعادو مم ولق

 ربعو ةظعوم كلذ ريصيل قر
 ف و 7 م لتو اد 8 1 ها ع
3-4 

 051 ) ا ارز ك1 لنكون .ةاوإ



 + نك
007 

0 

 6ع 0 1 ع 8 .٠ ع 4 0 : : 0 :
 2 اق ع عا ةيماهفتساو | الطاب اريدش ءاكرش اونوكينأنوردشونورزحي ) نو_صرخمالا مهناو ) هللاءاكر 2

 ءاكر ش ءاكر ش هللا نود نم نوعد نذلا م امو هدهو ناكو عيتمب لولا ىلعو نوعددب بص اذ ه ىلع ءاكرشونو

 هللا ن نود نمنوعدب نيذلاهعيش امهللو لبق هناكن ءىلعةفوطعمةلوصومو أن وعدي لوءفمفوذه او ةلالدلامهدح أ ىلع ه3

 هلوش هدايع ىلع هتمعن « سنو ةروسإ لومثو هتردق ميظع سينا 07١" 1ق- لع هين مث مهؤاكرش هلوىا ءاكر

 ليالامكل لءج ىذلاوه) 0 0 ا
 0 ا سي يفتسساام نوكتنأ زودجتو ءاكرش مهنا وا ةأوص وهوا عشب كد طم إدكو نوكم نأ زو كي ار او

 نمهيشاو < رتل املاظم لالا

 د

 ءاكرش ءموعدت نذلا قا ىلإ دلو وم الفلك اتلابن وعدن“ ىرقو + نم لعةف وطعم

 5 ١ ١ هيف مهوعبش ال م كل ا هريع نوديءيالو هللاالا نوعشال مهنا ىأ نييبنلاو ةكئالللا

 راهلاو) راهنااىفددرتاا بعت

 اورصت ائضم ) ارصيم

 مكقازرأ ةلاكطم دف ١

 0 3 كلذ ىف نا مكب ساكم و

 ركام عام( نوع 'موقل

 ادلو هلناذأ#ا | ولاق) ريدعم

 2 اعلا نع هلهيزنت ( هناعس

 ىنناةلع(ىنفااوه ) ءاتلحا

 هدعبامو ناهرب دعب امازلا نولم ف ا للا نوعتدا نوعدل نيذلاكث كاوا هلوقك |

 نويذكب #«ن روصر اللا مهناو# ممأ مار 1 ممافد نابل مط 2 كك 2

 لعد ىذلاودق# الطاب اريد ءكرشش انا نوردشو نورز<وأ هللا نويسش اف

 دحوتملا هّمعت مظعو هنردق ل هيلا 4 اريصيم راهنلاوديف 0 سل لسا مك

 اورصبتل لش ملو ارصيم لاق اعاو ةدايعلا قاقعساب هدرفت ىلع مهاديأ امه وه

 موقل تايأل كلذىف نا © بيسوه ىذلا فرظلاو درح لا فرظلانيب ةقرفت هيفا[

 ىنبتلا نعمل ههزئت هناكسو» ءانبتىأ# ادلوهللاذا اولاقؤلم رابتعاو رب دن عاعس م ن
 نافذ هبءزنا ةلع 3 ىغلااوه 3 ءاقتللا هتلكن مابيمتلو داولاهأ روصت نمالا ع هناق

 عدتعنا#هانغا رب رقت## ضرالاىفامو تاوءسلاىفامدل #8 ةجاحلا نعبيسمدلولا ذاك

 مهنا ىنعي نود رخ الا مهنا و 2 هلذققحال مهنم نظكلذو هللا ىلا مهرها

 ار مصيم راهئااوهنف | وكرت ليللا 10 ا ف لجو نعهلوق## نوبذكيألا
 ّك كلاب لالكلا وبعتلا لوزياوهيفا كت هةر ءالا مكل قلخ ىذلام 5ك هللا وه ىنعي

 ريقفوأ هءىوقتل فيعض |
 فرشتيل ليلذوأ هءنيعتسيل
 نفةحاحلا ةراما كاد

 دلولا اكجاتعريع امنءناك |

 ضعإ . داو نالوا .ة:مهنع

 لوك نأ ىعدتسفدلاولا

 نكم بك ع لكو ايكسع
 ىلا جاتحم نمت لكو

 هيفاودتماائيضم راهنلا لمحو ارصيم راهتلاو ةكرحلادعب توشلا ن كلاس ودبف

 املا سيلو هيف رصماعتاو راهنلا ىلا راصبالا فاو مكشرا م تاَسأَو مار .
 رب رح لاق هنومهشامو يتعاب مهبطاخمان ءمبرعلا مالك م م اموهفم ناك امل لولا ا

 ه.دفصوو لبيللاىلا مونلا فاضاف» ممأنب ىطل لءااموتعو «ىرسىف ناليغ ماايانتملدقل 4

 لاق بيسل | ىلا ببسملا ص مسالا لقن باب نماذهو هريعبالو وهام ان نكي ملناودسفن ىنعاعاو
 ف ناو# ىلاعت هل وق هي ءامضاذ قا راص ىنعع راهنلا مصب او لب الا ظا ب رعلال وقت برطق :

 0 ا 0 هده قل ىذلانا كلذ. نول عبق رب لو ورابتعا عمن وعم ىفعي هن ومع موقل تاب 5

 هل)دلو هلزوكينأ مدقلا ! هتلاذختا# نيكرششملا ىنعي او ماقد وحولا ىف ةمنادحولابد رقتلادرسملاهالاوها ا الا |١
 (ضرالاىفاموتاوماىفام | دلولاذاختا نعدنبفت اقر وناح ن1 «دناععط لات ملون ىنعي يادلو ا

 هعم ةوبنلا عمتجمال واكلم ١ اعاورإولاذاتاهلالج قيليفيكفهقاخ عمج نعىنغااوهىلاعت و هنا هنا ىندي هك ىنغلا وهإل |
 دنع نا ) [ اهنعىنغوهودهيلاةجاتءءايشالاعيجو قلطملا ىنذلا وهمىلاعت هللاوديلا جاتعوهنمدلولا 1

 7 مهلك ضرالاىفامو تاوعسلاىفام كلامدن اىنعي # ضرالاىفامو تاومسلاىفامدل ؛
 ذاختا نع هسفن ىلاعتو هناوعس هيلا او متلو مدح وهودف رصتو هتضق ىقوهديسع |

 ا | و ىلامتوهناه-لاقف عيرقتلاو حئوتلاو راكذالاب كلذ لاقنمىلع ٠ فاطعداولا 1

 قعب مهام ١ تعب رهام (مهناو) ٠ نيش

 (نوص الا ) ءاسؤرلا

 (ىذلاوه)ةلفالن روبدكي 8

 ( كلذففنا)“ 07 نافذ ايضم( ضع راهنااو 0 ل (هيفاوش كس ل الكل قاْخ ملل ج)ىذلاول هلا ىأ
 ثانالاةكئالملان م( اداوهللاذخا) 36 رافك (اول !ة)نوءيطيونآر ةلا ظءاوم (نوعمس! موقا تارا (تاي 0 )دا

 (مدنعنا) بئاعلاو قلطلا نم (ضالىفامو توما ىفامهل) كب رسشل اودلولا نء(ىنخااوه) كب رشلاو دولا نعدسفن هزت (هناخمت)
3 

0 



 لعتلا 00 را لاعبا وانك اله ريل قف مهرواشتو مهديدرو مميذكت ( مهلوق كنزالو )

 ت8 0 (هللةز :ءلاثأ 0 لقف

 1 الو م هال اههنمأرع كك

 نزحت ل لق

 كرصمل 00 وهذ هريع

 انأنيلغ الهلا بتك مهيلع

 النسر رست 7
 وهف 2 0 زعلك ززعتس هنوأ

 فالعأو كندو كزدب

 مهلوق ىلع مزال فتقولاو

 1 ,علانأ ريصي الل

 وه)لاح ( اعبج) را افكلا

 (مبلعلا) ن رواوشامل(عيمسا

0 0 

 الأ ) كلذب مهيناكم وهو
 0000 هللنا

 ءالقعلا ىنعي ( ضرالاىف

 نالقثلاو ةكئالملا مهو

 ءالؤهن ننزل

 الو هتكلمىفودلا وناكاذا

 ةسوبرال مهنه د مصيب

 اهنفدلاكيرشش نوكي ناالو

 حل لها 3 مهءارواق

 اكيرشو ادد هلذ 1 النأ

 نوعد» نيذلا عسّتبامو )
 ام ( ءاكرش هللان ود نم

 ةقيق> نوعبت امو ىأةيفان

 انوع اوناكناو ءاكرششلا
 ىف هللاةك رش نالءاكرش

 نوعبت. نا) لا ةموبرلا

 (مهلوق)دحم ي(كنزحالو)
 ( ةزعلانا) كايا ميذكت

 (اعجمتل) ةعملاوةردقلاو

 مهلاقمل(عيمسلاوه) يكلم

 عقبنا هطرش نه سيلو هنأش مظعتو هيرشبملا ق دقعل ضارتغا اهلف كار ا ردع

 ءالؤهل وقد مايك زال و سو هيلع هللا ىلص د هنا هللا لوشن مهلوق كنزحالو 3#

 :ال هكلمف رهقلاو ةيلغلانا

 ارقو» مهدبدهمو مهببذكتو مهكارشا 4 3 مهلوف كن زحنال و# هإيقاع لص مالكمدعب

 ليلعتلا مع فانئتسا © اعج هلل ةزعلانا #8 ىنمع اعذلكو هلرحا ١ نه كنزحم عفان

 0 هلل ةيلغلانال م مهاوشب 0 مال لبق هل اك جلاب ةءارقلا هيلع لهو

 « ميلا إل مهلاوقال “© عيللاوه 9 ميلع كرصتبو مهر يق وهف اهنمأش هريغكلعال
 00 © ضرالاىف نمو تاومسلا ىف نم هللنا الأ 9 اهيلع مهفاكيف معامزعب
 افةيوررال متمدحا حلصيالا دبع تانكمملا قرشا مهنيذلا ءالؤهناكاذاونيلقثلاو

 نم ا امو هلوق ىلع ليا دلاك وهف اكيرشو ادن هان وكي النا قحااهنه لقعي

 ]سفمءاكرش نوكينازوجموءاكر شان ومنا وناك ناو ةقيقملا ىلع ءاكرش ىأ اكرش هللا نود
 انيش نوعشام ىأ نظلاالا نوعيت نا 0 هيلعلد فو عيش لوعفمو نوعدب

 هللةردقلاو ةبلغلاو رهقلا نا ىنعي# اي هلل ةزعل انا قف كايا مهشب و كمال و كل نيكرسملا
 5 | م ديس و مهنم كل مقتن :ملاو مهيلعلرصان وهو هريغن و داهيدرفنملاوهاعج

 و هلوسرلو زءلاهللوىر رخأَةيآ ىف ىلاعتو هناحمسلاقاك اذهوءاشي سم زءبفاعيج هلل

 عا هللازا عاب نينهؤملاةزعو مالم لوسرلا ةزعنان نين ها نيب ةافانمالو

 ًاراكنيكرشلا ناليقو ءاشب نم لديوءاشي نمز عل ىذلاوهو أهيج هلاةزعلا نا كلدب تدثف

 كلذ عيجنا ىلاعتو هللاريخأف مهديبعو م ةالذأو مهلاومأ رك ناو

 ملاوتال هي ميعسل اوه قه زملادعب م لديو كلذ عج مهبلسي نأ ىلع داق ليك

 الاف ىلاعتو 0 ع ىفخنال ملاوحأ عيمجم 6 ملعلا وه مكئاعدو
 تاومدلاىفدحال كلمالهناءانعم هنت ةملكالا ا ,الا ىف نمو تا 8 هلل نا |

 هبات لاو تلقن راف ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف نم كلع وهف لحد هللالاضرالاىفالو

 اي الاهذه ىف ىلاعتو هنا لاق وامةظفلب تاوع-لا ىفامهللن "اال ده لبق ىتلاذي لا ىف ىلاعتو

 عومجسف لقيم م ىلع لدن نمذظفل و لقعي امال ىلع ل دب امذظفل نا تلق كلذ ةدمافاف نم ةظفلب
 ' مهريع و ءالقعلا ن نم ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف نم م عمج كل لح و نع هللا ن ا ىلع لدي ليدي كلا

 ءالقملاةكمالم ا تاوعسلا ىف نع دارملا نوكمف لقعي نا نمةظفل نا ليقو هكلم فو ءديبع مهو
 | الوه ناك اذاو مهفرتتلركذلا مهصخاع | واضيإأ ءالقعلا مهل للاولاد

 اذا دكلم قاون وك نأ ىو الاى ن هرطب تادا افتر دق تحت و هكلمىف نوزيمملا ءالقعلا
 1 دقكلذنوكيو هتردقودتضبق تو دكلمىفاضيأ 5 رشم ااهدسي ىلا ءانصالا نوكف اذه

 | سفن نودنمهنوعدب نيذلا عش امو ق هن ودةدوبعم هلع اكرش مانصالا لمح ىف

 مهنا ىنعي مهلعف حبت د وصقملاو ءاكرشهللا نود نم نوعدب نيذلا عتب ل وانعم ماهفتسا|م

 00 لع مالا لاو دايو كارت اهنا ىلع اهتودني مهتال ”ىش ىلعا وسيل
 ةثتاهن أهتم نظ كلذ مهلعفنا ىنعي © نظلاالا نوعبت نا ع ىلاعتو هناهعس هلوقؤهو

 نرد

 1 000 ديعي(عبتب امو) ءاشي فيك مهل وح قل نم( ضرالا ىفنمو تاوم-لا ىفنه هللناالأ ) مهتبوقعو مهلعش (ميلعلا)

  نظلابالا ( نظلاالا) نودبعيام ( نوعبت نإ )نانوالان م ةهلآ ( ءاكرشهللانود نم ) نودبع.( نوعدب نيذذلا )



 ١ وبدر (ْ هي 79 ع

 "0 هلأ لعوأ 0 فرلاوأ بصتلا اونمآ نيذلا لحو ما
 فالخاالودلاوتالديب 0 505 ليدبتال ف ىرسشبلا مهل هربخو ءادتبالا | ظ

 * مظعلازوفلاوه #8 نيرادلا ىف نيرشيم 00 ةراشا ه# كلذ هديعاولا

 نمو لجوزع هللا ركذبحورلاو بلقلا قرغتسم نوكي ىذلاوه هتلاىلونال كلذو |

 ىرش أيورلا كالت تناك ذإ كب ةاراوأ ايؤر ىلو || أر اذاف قدصلاو قا الادشتال باقلا [

 قيقحتو ايؤرلا سمال ديكو ن ثيداحألا هذه ىفىناطخلا لاق 2 ولا اذهل ل>وزع هللا نب
 مهيلعءاس الا ناكو مهريعنود ءاببالا قحىف ةوبنلا ءاز ىأ نه ازحا تناكاعار اهتازم

 نينار م ءزح ىهف حولا مانملا ىف 11 كلذ لبقناكو 0 (لعقن ْ

 قريسيوهو ةوبنلا بتارش لح واع و قر: راش هتف نوك نأ لك هامل ل 0 0

 ١  1 1زح ردقلا اذه نوكي ب تبيغإ رام دل مانملاؤدحالعقو اذافاسأ تيغب ريخنالو ا 1

 ريسفن ف لقو ا هللاو اقدص 10 مانملا ف دحال كلذ عمقواذاو ىن هناآل ةوبنلان لا

 5 ا ىرشإلاليلد ى هو ريمابهل ةلعملا ىرسشبلا هذهىنعم ءالعلالاق ىووتلا نيدلا 1

 لدحاع كاإتف هيلع نوو نانا ف عوضكلاو 0 وفدا ران أ هيلع رهاظتف ههحوىلع | ٌ ١

 لوزن ىه ىرشبلا ريسفتىف ةداتقو ىرهزلا لاقوهيلع هناوضرو هلهتلاةبحمت ءارشب

 هباتكف نين :هؤملا هب هللا رمشب ام ىه نس سلا لاقو ىلاعت ا رشب و ىىلاعت هلال“

 فاخال ىنعي 0 هللا تاملكلا ليتم 3 ىلاعتهاوق هيلع لديو هناوت مركو هتتح نه |

 دع ولا كل ذا ريمغتالوهلسر ةنسلاى لعو هءاتكقدت ءاط له اوهءابلوأ هيدعو ىذلا هللادعول ا

 رخآلا ىف هنم هدعوام ىعي# م ءظعلا زوفااوهكلذ ر» 9 ْ

1 

 ا
1 

 ا

 ١ ىف هللاةفرعم نأ مولعملان مو هدول هللا ركذريغ ٍدبلقىف قبال مو“ :ءكادنعهناذ كلذك نك ا

 ا 0110 لاقىباطأن | لاق ةلظق, اا ىف رياح ديرما رياح الإ

 أ ايؤرلا هلو ىعم َّق مريغو نايس لا سر خا هناا هوج دناةقفاوم ىلع ىأتايؤرلانا 1 ا ْ

 ْ 0و ذات اق مرد هللا ىلص ىنن 1 ماقأ 5 0 :ا|نمأز .>نيعبرأو ة ا

 نيرشبم مهن وك ىلا ةراشا | ديمو عارم عرش وهيلعهللأ ىل ا 0 وبل ا : ا ؟ارمثلا عرسي ابن عسو هيلع هللا صدم دعب هللا ثعبس ن أ[ زوجالهنال ةوبنلاثاك |

 ا ىلع لديوةنحلا 5 ةرخ الافو دس مكلف ءانثلا ىهامندلا ةاماىف ىرشبلاب دأ رأاناذي 6

 لوقتاك داكار ةءالادسب ْ 7 م لمعي لحرلا تيأرأ 0 هللا ىلص هللالوسرل ليقلاق ندى ءىورامكلذ

 5 ا ىحع مثلا لاق 0 هوت نمؤملا ىرعشب لحاع كلت لاقهيلع سانزلا هدم وريخلا

 | ليلد ةلسملاىرشبلاهذهوراهنالااهتحننمىرم تانج مويلا؟ ارسثيهلوقب ةرخ آلا ىفدل ||
 | ةلعاذه ضرالا كرا هلعنم وب مث لاقاك قلم اى !اهيبحتو هلدتبودنع هللاضر ىلع |
 رمل 0 ( ةنجلاب ١١ اذا نيققحلا ضعب لاق موهذه ضرعتلافالاو هدجهنم ضرعت ريغنم سانلا هدا |

 ١١ هلق ىذلارونلا كلذنمه ضيفيف ارون اع ماوديلق رانتسا لح وزع هللابدبعلا 0١

 ةنحلاب اوزاف ٠ رفاولا |
 اهفامورانلانماو< و اهفامو ا

 ١ ةككالملا مهيلع لزنتت ىلاعتو هناحيس هلوق هيلع لددو توملادنع هللا نم جراشبلابةككالملا |[

 ّْ عرقا نعماطعلةونو دعوت م :5ىتلاةنِللاب اورمغب ًاواونز :.متالواوفاختالنأ ||
 | امج رعي نمؤملا سفن جورخدعب ةرخآلاىفو ةراشبلابةكئالملا عينان تول اك ايندلاف أ[

 تاملكل ليديتال)ةنملا ىه

 الودلاوقال ريتال ( هللا

 (كلذ ) هديعاوا فالخا

 عمنا بجنالو ضارتعا

 ا و أ

 (هللات .املكل ليدمال ١



 بوصنم ( 0 هأآنيذلا )
 ةفص هنالوأ ذأ راككا
 هنا ىلع عوف سوأ ءاملوال

 فودحم ادتم ريخ

 اوناكو) اونمآ نيذلا هىأ

 ىصاعملاو كرششلا ( نوقتب

 ةويلاىف ىرشبلا مهل (

 نينمؤملاه. هللارسثب ام(امندلا

 نهعضوم ريع نيقتملا

 هللا ىلص ىنلا نعو هءاتك

 هنعو هلىرتوأ !ملااهر
 ةوبنلا تيهذ مالسلاهملع

 ايؤرلاو تارشبملا تيقبو
- -. 5 

 نيعب ر اوذتسنمءزح ةحلاصلا

 نالاذهو ةوبنلا نم 0

 نورشعوث الث ولاة دم

 اهنمرهشأ ةتسىف ناكوةنس

 دوران الايقونات
 نب رشعو ثالث نم رهشأأ

 نيعب اراوةتشارم ءز>ةئاس

 هل سانلاة يع ىه وأ ارد

 ل وأن دارك ذلاو

 ىَرب , ناب عزنا دنعىرشلا

 (ةرخ ًالاىؤفو)ةنلا ىف هناكم

 نع( اوسا نبدلا]

 اسو هماع هللا لص

 (نوقتب اوناكو) نآرقلاو
 شحاوفلاوكرشلاورفكلا

 ةومملاىف رمت مهل (

 ةحلاصلا ايؤرلاب ل

 ىفو ) مهلىرت وأ انور

 ةنلاب(ةرخآلا

 لا

 ' ةفرعمىف بلقلا قرغتسم هللاب الغتشم نوكيو هيلع ضرتفاام لكك هللا ىلا برقتس ىذلا |

 ْ رتشال هللا ىلا هنرش ايف دهحا دهحا ناو هلل اةعاط َّى كرحن كري ناو هللا ىلع ءانثلاب ا

 نا محلا داقتعالاب انآ |
 | ةحلاصلاايؤرلا ىهإسوهيلع

 . هناعسدلوقو هنع هللاىبنام لكدبعلا قتب نأ وه ىوقتلا ماقهو لمعااو داقتعالاعيج |

0 
 ظ

 ًاذنم كريغدح ًااهنعىناً ا ساملاقو

 - مى 1 1

 |اهيلع ليات هسا ةناسلولعو هك لية | ا 0

 نيذلا لدو 3 ا باكو اونمآنذلا ف -

 ان ةماركلاو 1 نا مهأيا ةكمالملا 1 3 هخادلاوو :

 ١ قطن قطن ناو هللات ايآ عمس عم ناو هللاةردق لئالد فانك نافذ هنلالذ اد رون

 ؟ هللاناك كلذك د.علا ناكاذاو هتلاءاما 1 قه دين هللاريغ هبا ىربالو هللارك د نع

 ناكنم هللاىلو نوملكتملالاقو واه نيذلا ىلو هللا ىلاعت هللا لاق هنيعمو هرصانو هبآو

 تدروام ق؛وىلع ةع لئاصأ1لا عالاب انتانوكي و لذ دلا ىلع 0

 ىلع قيم ناعالا نأ وهو نوةش اوناكو اونمآ نيذلا هاوش ةراشالا هيلاو ةعيرشل هد

 / ”ىش ىلع ىنعي نونزح مهالو مهريغ فاخ اذا ةرخ آلا ىف ىنعي ميلع فوخال ىلاعتو

  لصحم اما سنع نزحلاو. فوخلا لاوز نيققحلا ضعب لاق امتاذلو ا نه مماف
 ' نا نيفراعلا ضعب لاق نز>و ا معو مهند نا امندلا نال ةرذ "الاى مهل

 الف ةلاحلاءذبب دسلاناكاذاو هللاب لاغتشالا ماودو هللا نه برقلا نع ةرابعةيالولا

 ار وأ قاخيزأزم هعنم ةفرعملاو ةيالولاماقم ن نآل ”ىقلغ نرخ ىث نم فا

 هناو هريسفت مدقت دقف *6نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا لَه ىلاعتو هناحس هلوق اماو #

 يةرخ" ًآالاىفو ايندلاة ولا ىف ىرمشبلا مهل #9 ىللاعتو هنا <.هلوقو # هتلاءايلوال ةفص
 هللا لص هللالو_سر تل اسلاو تفادصلا 5 ن. ةدايعنع قورف ىرشلا هده اوفلتخا

 وأ نم ٌواااها رب ةلكاصلاايؤرلا ىه لاقامندلا ةو كلا فىرمشبلا مهل ىلاعتأ وقنع سو هيلع

 مهلة الا هذه نعءادردلاابأ تل ًاس لا رصم لها نم لج ر نعهلو ىذ.هرتلا دج اقل طار

 ؛ ابعاسو ةلعدتلا لد هنلال وسر تل اسد مدح ا اهنع ىناًساملاق امندلاةولاىفئرشدلا

 . ىذ.رتلا له ىرتوا لا اهاربة حاصلا ايؤرلا ىهتازت

 . ةوبنلا نه ىدعب قب 50 الوسلا 0

 . هللال وسر نأ ةريره ىنأ نع(ق) ةحلاصاا ايؤرلالاق ت
  ءزج نمّؤملا ايؤرو 2 ايؤردكت مل نامزلا برتقا قا ذاق سو هيلع هللا ىلص

 ماما !وردكت 1: نامز زلا برتقااذا يسملو ىر ,احلا ظفل ةوبناان 0 0 ةتسو

 ردا رح نر ةسجل نم ءزح ميسملا ايؤرواثدح مككدصأ اير مككدصأو 0

3 
 نمسح تيددح

 هملاامو اوااق تازشنملاالا

 ايؤرو ناطيشلانم نيز ايؤرو هللانه ىرسشب ةحلاصلا ايؤرلا ثالث ايؤرلاو ةوبنلا
 مهل ىلاعتو كرام هلوق اتلج اذاانا لوقلا اذه هحووءاملالا ضعب لاقدسفن ءرملا ثدحام

 مهلالاةلاخلا هذه لحن النا ىضتقش صنلا اذه رهاظفةقداصلاةحلاصل اايؤرلا لعىرشبلا



0 

 ا فة ووس ا 0
 مسي

 0 هرسف .لميسك ةيآلاولومأم ٠ تاوفا 4 هالو 0 قوم

3 

 الاس ص ريد نب ديعس نع ةلملمسإ ىربطا اىورو مهتيؤرل هللارك ذب نيذلامه 4 كدب ل
 ا

31 

 هموت لاكو ىوقتلبالا ناع الا ليقش ن !و نوع اوناكو اولا نيذلام هددز نبا لاقو أ[

 ا

 لوسر لاق لاق ةربرهىبانع دوادوبأ هجرخأ نونزحم مهالو مملع فوخال هللا |

 مويلا ىلالحي نوباحتملا نأ ةمايقلا موب ىلاعتو كرابت هللالوقب سو هيلع هللا ىلص' |
 لوسر تمعمسلاف لبج نب ذاعمنع ملسم هجرخأ ىلظالا لظال موب لظىف مهلظأ |
 مهطبغي رون نم ربانم مهل ىلالحي ا ىلاعت هللالاق لوقي سو هيلع ا هللا |

 ىرعشالا كلام نأ ء دنس ئوغللا ئىورو ىذمرتلا د ءاده_كلاو نويبنلا | ١

 ا ظ

0 
 ة-ةىاكأ رف لاق مه نم منع هللالوسراب انثدح لاق مث هددس رو هيتبكر ىلع اثحف ا |

 05 انفو ّىش ناداب نمو هللادامعع نم دابع ف لاقف رشبيلا ساو د هيلع ما هللالوسر أ ا

 ا

 - ا سمانا عزف نجر ما َْوا 1 رباثم م 4 لجو 0 م هللا |

1 

 ا 9 ور 8و 7 نيذلا ك0 ع تار لانا

1 

7 

 ةيعتلا ٠ نمدوسحلا ىلعام لاوز 2 د_ساعا نأ ةطب ءااو د قرفلاو ةدوك

 ه1

 قح مايقلا اولونو مهتاده هللا ىلوت نيذلا مه هللاءابلوأ مصالا كيا لاكو هنع أ

 وه هللا ىلوف ةرصنلاو برقلاوهوءالولا نم ىلولا ل 1 هيلا دكا هناي 2

 أ ةيالولا مسا قدك نم نيمننأ ةيالامذه ريشفتىالوأ جاتحانت ًازعا# نوزح مالد |
 || هنهىف سابع نبا لاقف مسالا اذه قس نهف ءاذعلا فاتخالوقنف ىلولا وهرمو

 ْ هللا نكاذااكر اذا نيذلام . لاقؤ هللاع انلوأو ع ف هيلع هللا لص هللال وسر لش لاق.

 || ىلص هللال وسر لاقلاق باطلا نب رع نع ىورام كلذ ىلع م هللا نواحتملا َ
 | ءادهشلاو ءابنالا مهطبخ + ءادهشالو ءاساب مهاماسابال هللادامع نم نا سو هيلع هلا |

 ا 33 هللا اواحن 3 هلاق مهنم اير 0 او اولاق هللا م مهماككب ةمانقلا مون |

 | رز لطعل مناد 0 مههوجو نا هللاوف اموطاعتن لاول مهي ماحرا ريغ |

 أ ءالوا ناالأ ةيآآلا هذه ًارقو سانلانزح اذا نونزحمالو سائلا فاخ اذا نوفاخآلا

 أ ىبارعا موقلا ةيحانىفو لاق ةمايقلا موب هللانم مهدعقمو مب رش ءادهتلاو نوسلا

 ٍ لعحي هللا ورب نوداحم: ام نولذابت 500 نولصاوتي ماحرأ مه 3 نكي ملقش |[

 1 هتاطم هللا 1 لاق لاق ةريره 5 ع ةهءلئاسإ ىربطلا ىورو كادس ريغل ىرشلاب

 1 اناعل هللالوسراب مه لقءادهعكلاو ءاس الا ميعم ادايع هللادابعع نمنا 7 هيلع |

 ا ريانم ىلع رون مههوجو باسنأ الو لاوهأ ريغ هللا ىف اوباحت موق م هلاق مه

 1 هللع الوان راالأ أرق 7 م” سانلانّز>اذا نونزحالو سائلا ْءاح اذا نوفاذمال رون 0

 ا ةطبغلاو موهدم 1 الا دسعلا نم عو ةطيغلا نو ون زر مهالو مهيلع فوخال | |

 ١ لاوزريعن م. 0 رغملا لع ىه ىتااةمعلا كلت لدم طب اغلا نق ىه ةطبغلاو اهوحنو

 مهالو ) سانلافاخ اذا |
 سانلان زحاذا( نوئز#

 الو اذهلإ علت 0
 )ب 3806 مهطبغيعا دهشالو ءامساب اوسيلادسع هللنا لاقف سو هيلع هللا ىلص ى تلا دنع تنكلاق أ |

 اوفلخام ىلع ( نونزحيره

 مي يبرم مفلح
 لاقف ٠



 ة نوضفتذا ) مكيلع م ءابق رنيدهاش ( ادوهش م لع انكالا ) لعىأ (لعنم )اج متتأ ) ٍنولمتتالو )

 بزعبامو) 4 جس هع ةدسااذأ ناقل كلارا م .ىعالا ف ضان ن1 نركرت

0 

 نمز ناكثحا للعا ازا

 ةلع نزو ( ةرذ لاقةثم

 الو ضرالاىف 0 ةريغص

 كلذ نهرغصاالو ,اىسلا ىف

 ةزج امهعفر ) ربك أالو

 تبغبامو دعبسامو

 ىفالا) ريا وءادتعالا ىلع '

 حوالا ىنعي ( نينم تاتكأ

 0 ١ ىلع هريعامهيصنو ظوفحلا

 ١ عرألا تمدقو سنحلا ىفن

0 

 0 ع ةننلا ع

 هنولوت نيذلا 0 هلاءانوأ

 ةماركلاب .هالوتبوةعاطلاب

 هللاىلوت نيذلا مهوا
 3 هانآ ىذلاناهربلاب ماده
 كَ ةجرلاو هقحمابقلا اولوتف

 هللا فن
 الومهني 1 1 ل

 مهوأاهنوطاعتي لا

 لادن نوقتملا نونمؤملا

 امعملا مهوأهقلخل

| 
ْ 

 ا

١ 
78 

 لات انك 6 اكتمال ناو هج حست ل

 (مهياعفوخال) ةيناثلاةيأآلا
 5 ن(لغ هنو و ”تالو)تيآو 2 وأ .٠

0 
 ع

 0 2 1 (ادوهش)
 نآر لاى (هم 5 لو وص وح

 ا ١ بيدكتااب

 ا لاقثم نمك رنع) ب يغيام

 ا 5
 ا

 صرالا ىف ) م لاعإ

 ا ةصأال 1 ءأ مسل|ىفالو

 كلذ ىه 52- 0 5 كلذ

 لقثأالو ( ركأ الو )
 اىيف ىف ( 0 ف رك 1 ع ل / 5 واناالأ ) ل را الاب و:كم(نيبم باتكى الا)

 امو ها كلذ لصو مث مهلاعأو مث اأو نضر ,الأ لهأ ىلع هدداهش ة هدب ”الاذهىف ْ

 | الوم دب "ان دبل عضوملا اذهىف ءارعس ال لع ص رآلا مدت ن * هنيس 0 بز زعل أ

 « مملعفوخالإل ةماركلاب مهالوتبو ةعاطلاب هنولوتب نيذلا هللاءاملوأ نا الأ

 ا

1 
 َ باطخلا ممل و لع نمنوامسالو دا م هناس مثار , دلال كف هرافعأو

 ل ذاع كا هنفامصخ ثحركذ كلذ ار هصيص# دعب

 أ | نوضيفذا # هيلع نيعلطم ءابقر 6 ادوهش م يلع انكألا 8غ ريقللاو ليلجلا
 | اسشيالو هنع دعسالو # كير نع بزعا امو ف نومفدنتو د 1

 'ءاهوأ ةريغصةلع نزاوم6#ةرذلاقثم ن 1 أ .سىق وانهءاز ةلارشكب قاسكلا ارق ةوءدلع

 َ انكمم فرعتال ةماعلا ناف ناكمالاو دوجولا ىف ىأ “ ءامسلاىفالو 00 ِ
 "اهلها لاحىف مالكلا نال ضرالا مدقتو اهب اقلعتمالو امهيف

 | «6نيبمباتكى الادبك االو كلذنم هرغصاالو«امهلع ةطاحا ىلع ناهربلا ةيدرامتلاو

 | بوقعيو : 221 رار >ناتكفو اهمساردصاو ةيفانالو هلبقالل رت دسار عال
 | عانتمال رسكلا لد ملا لءج و ةرذلاقثم ظفل لع هطعنموربخلاو ءادتنالا اىلعمف ٍةرلاب

 أ ظوفحلا مولا 5 دارملاو امطقنم ءانثتسالا لمجر اجلا عم هلحم ىلع وأ فرصلا

 كن رنع

 سلا ا ريع

 ا

 ا ١

 ا | ملال ىنلل باطخ هناف 46 لع نم نو هامعتال وع ىلاعتو هنا 0 اماو 36

 | هان بطوخ اذا هنأ مولعملا نم 0 هد نودارحو هبق نولاخاد هتمأو مو

 ا نوامعتالو ىلاعتو هناحمسهلوق هيلع لديو باطخلا كاذوف نيلخادموقلا ناك مه ريكو

 | ى ىلاعتو هناعسهلوق دع نياوالانيباطخلا ىف نو ةلحاو ا اع لدف عما ةغرص ىلع 3

 ا دهاش 0 هللانال 28 ا نيتهاخ» قل 3 ا مكملع 0

 ا 1 ل ةرهاظلا م ملاعأ و دابعلا لاو>|نم 2# ل
 نيح مكيلع دهاش .ىلاعتو هناحس 0 ىنعي # هيف نوضيفت ذا## هيلع دهاش وهو

 باصتتالاة هج ىلع لمعلا ىف لوخدلا ةضافالاو لمعلا كلذؤفف نوصل 1

 هركذىف نوطسنتو ةيف نوعفدت ذا هانعم ىرامثالا نبا لاقو هيف طاسبنالاو هيلا

 ا ثيدحلاف موقلا ا لاش هن ف نو ربكم ع رلا لاقو 5 1 عفدلاةضافالا ليقو ٠

 , لعنم دحماب كير نع بيغيو دع,سامو ىنعي © كبر نءاحر ؟ةعامو ويف ديف اورشتا اذا

 اذا بزاع مالكه نم لاش دعبلا بوزعا ]هو هيلع دهاشو هن ىلا هنال ”ىث هقلخ

 | ل ْملاةرذلاو نزولا لاقثملاو ة 0 نك و ئ ىجعل هةر د لاقثم نم #9 بلطملادبعب ا

 مدق ]ل تاقناف 4 ءاىسلاىفالو صضر الاى 0 ادد نزولاةفيفح ىهو اطل حلا

 . كلذ ةدئافامو اش 20 ضرالا ىلع ,اىدلا 1 مدقو انه ءاع ضررا 0

 َ 01 الاتي هع ألا انس ةروسىف 3 ضرالا ىلع مدقب نأ ءاشلا يح نك كل
1 
1 

 لا 0 رغصأ

00 



 ةسنئ هللا ىلع نوبذكت مثأ مأ ) نورتش ؛ هللا ىلعمأ) هنذاب كلذ نامت ميرملاو نيلعلا قو 5 نذَأ هلآ ى 1:

 نك ل اعف نو ءةرحاز 3 5 ولا وءارتؤالل أدير رش هللا لعزنورتفت 1 قدع ةعطقنم مأوراكتاللةزمهلاوأ هيلا 'الد

 5 'ىشىف دحأ لوشنال ( شون ةرؤس.) نأو هيف - انام او جست ةئعابو ملا الا

 3 0 9 رايز دس ١ 3 :وكتنازوحي :وديلا كلذةبسن فن 5 نافل ل مما

 هللا ىلع ميارتفال ريرقتامفةزمهلا ىنممو ةعطقنم مأ و راكنالل ماهفتسالا نوكينا ودكأتلا 0

 نويسحمأ # ةيقلاموب 8 مهنظ *ىث ىأ# بذكلا هللا ىلع نورتفينيذلا ع نطامو# |[
 نك تامل ظفللا ىرق هنا هيلع لدنو لل بوصنموهوةيلعا رزواحيالنا || ا

 مهيلع عنا ثيح « سانلا ىلع لطف وذل هللانا ميظع ديد ديعولا م 0 ْ

 *« نورك 2 مهراكأ نكلوؤ# بتكلا لازناو ندا لاسراب مهأد_هو لقتلاب |

 تنأش نم ز 5 هاصاوساىق نوكتالو » ناك نو 0 #3 ةمعتلا هده | ُ
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 5 ع كن فالحل نا رغلاب

 بذكك لذك 8 هلن وأت اعودملعونآر تلا اولهح ينال كتؤدا دنا جو 6 1 0
 : ير 7 ا | قح هلا اهو هسفن ق
 مهو دعواعت هءايب اة املا مثالا بذكك ل دكنآ رقلابءال ؤه ب ذك اكىنعي## مهلبقن نيذلا د تا ف هءاس اةضاملا مال ءالذك نأ قلانءال د هر ٍِ 9 3

 دمي رظنافىأ سوهيلع هللا ىلص ىنلل باطخلا © نيملاظلا ةيقاع 0 ,ظناف نه هه أ /

 ١ ىتلل ةلئديفف 21107 نوكن كلذ ؟ الاوت نم ةيقاع 'ن 5

 اهأرظناف تالاف انا زم هرق لكلا تاطلعا نوكينأ لمتح 0 0 ص

 أ 0 0 ةلحوز ,ءداوق ع هلعف لثم ل ادهش نأ ردحاف رظن "رم ةمقاع ناك 1 ناسنالا

 ا هللازمل هد نم يال نم مهنهو 0 نآرقلابن م قدس نمدخجلاب كموقن رمو ىنعل ع هن نمو ع َّك و١ م 77

 ده دوي ل بم نيدناعملاب .( نيدسفملاب ل «دوبذك ناو نونم يال ن يذلا ىنعي «نيدفلابذ ءأ كيروؤ#ن ,هويال هنأدبف قياسلا ١ 1 ١

 0 85 كيبذكت ىلع اومن ناو (كوبذكناو) نيرصملاوأ
 راكلاب نيب دحملا نيك رمش هانا 1 را 25 ( نيملاظا | ةيقاع ناكفغك 7 ا(رل 0 رلاو بتكلاب !(مهلبق 5 | راو تكذب ت05 ( كذك ) نآرقلا ف معدعوامب ةيقام 0 1( مايو )هلع
 وهلا نم( مهنمو )هاذأ ىلءريصي ى[سودهيلعدللا ىلص هيبئازعو لج هللا نمةيزعت اذهو لاقبو ايش هتلاةدارعنملسرلاو

 زارقلاو و هيلع هللا له دمت 0 ه)لدوبا!نم(مهنمو)هنوهل اق رملاومالسلاوت "لاهل دس( نمي نم )
 3 دك ناو ) نيكرشملا ف ةيالاءذه تازنلاقو نمؤيال نعونءهؤي نع دوعااب (نيدسفلاب ا عأكرو)ر فكلا لع توعو

 ا

 سلا
 هدف 0 ل 3 تاس

 ىلا لايكتفلل .نركي وأ

 مهو هب نمؤ.سنم مهو



 59 نحت

 1 وع كار ردتسالا كح ف لد وهوبيرلاهنعاضتم« در 1 ٍ

 رخآ ريخ 0 نيل اعل ابرنم 2 اناكقسمأ ,نوكيناو ىنعملا ف لوعءفمهناؤ باتكلا: ندا

 لعفلابو أ صضارتءاديف هاد درآلو و لقستع د ويدصتل قلعتم وأ نيملاعلا بر نمانناك هر ا

 عتملادعب هب لا قاسمو هيفىف ريما نموأ باتكلانمالاح نوكينا زوو مهب للعملا

 دحمو# ءارتفاؤ# نولوش ل 6 نولوش مأإف هيلع ناهربلاوهعابنأ بام ناب لا عابتانع

 ماظنلا نسحوةغالبا ىف هلثمةروسب اون اف لق 88 راكن الا هرفةزمهلا ىتعم و وديلعمتلا لص أ[ ظ

 اوريدتنا ليقهوء”لوانآرقلاب 0 0 اوطيح ملاع 0 تيدكتاملا اوعراشل ' ا

 نم هنأ هف كضدالا نا رقلا اذه نا ىفعلإ 3 نيملاعلا ب رنم هبف بيرال# ماكحالا] |

 هلثع نايتالا ىلع رشبلا نم دحأ ردقنال هناو هللا ىلع ىرتفم
 نوكرمشملا ءالؤه لوش مأ ىنعي 6 هارتفا نولوش مأ 98 ىلاعتو هناحمس هلوق وهو |

 ىنمع مأ ليقو راكتا ماهفتسا وهو هسفن لبقنم هقلتخاو نآرقلا اذه دم ىرتفأ

 سيل هاو نيملاعلا

 0 مناف م ظنلانسحو ةعاللاو ةحاصفلا ىف هن ةبرش ةروسب ىف هي هلثم 5 ةروسب |

 اونأف ف ةرقبلا ةروسيف ىلاعتو هنا هللالاق تاقناف ٠ ةعالبلاو ةحاصفل ا ىف 0

 قرفلا امو م هد روس اونأف انه ىلاعتو هداعس لاقو هلثم نه ةرو

 نآرقلا ادي :ىأو تتكن لو أ رب مل ايمأ + سو هيلع هللا لص دمج ناك املت تاقءابلا |

 د ليسن ىنمي هلثم نم ةروسب اا د | عم ناك ميظعلا

 1 اوس داوقامأو ار هلاو ناكل مدعىف هنواسي مو هيلع هللا لص

 ىنمي 4 هللانودنم متءطتسانم اوعداو لف هلوقنم دارملاوهو هيلع اوردقب مل كلذا|
 مكلوقىف ىنمي «نيقداص متنك ناو# هقاخ نم معطتسا نم كلذ ىلع ةناتسالا ل أ
 اونذكى أ نآرقلا ىنعي 3 اوطيحن مل اع اوبذكلب 9« ىلاعت لاق مث هارتفا ادم نا ا

 لب هانمم لبقو نآرقلا مولع عيمج طيحم قلخ سيل هنا ديرب 5 هولعل ملاك

 اهريغو باقغلاو باوثلاو ةمايقلاو رسشلاو رانلاو ةناركذنم نآزقلاىفاع اوبك |

 نم نأ رقااىفام.اوعس امل ملا ليقو هلك كلذ نورك اوناك مهنال هلع | رايح ملا

 هللادرف ماهل اهواركش كلذ يك اهودع“ ا ةيلاخلا الراكب 2 7 |||

  رئاسو ءازجلاو ثعبلا ركذنمالع هباوطيحتملو ءولهجاعوأ هنأشبإملاب اوطيحصودتايآ ||

 ا ةراب ءااو مظنلاىفان رع دشاوةحاصفلاو ةب رعل ا ىف ىلثم م و ءارتفالاهح و ىلع ىنعملاةوقو

 ْ ه# هللا نودن هرم هناوتمعا سد مكتكما نعاونيعتساف كلذ عمو مهعطتسان م اوعداو# 53 ا

 ْ هياوبدك لب 7 هقلتخا هنا 3 نيقداص متتكنا 2 كلذ ىلع رداق هدحو هناف هللاىوس ا

 ١ اوتأفإ# نولوقت م سمالا ناكنا داي مهللق ىأ *«لقؤم هارتفا نولوشبو ىأ داولا |

 1 رااوهو ةعالا لاو ةدافقلا ف ناز كاروس ىواست 5 ةروسإ انافا يا رو
 «كشال(ةفاييرأل)ىهنلاو || ع ىيقحاول قاطعا ناذ ةزوعم اهسفنىف ةروبسلا نأ ىلع اف ةدوسس [رما هامحل/ 6 .٠ ١ 1 أ

 0 ا م م هل م هس وسم حساس جب حسم

 لتتللا تارت نال هملعب 0 1 اع الا هلوش مييلع ىلاعتو هناعس

 كا ردتسالازيح َّق لخاد 1 00د ا , ع "هو 0-1 ندم هلا مكيلع هللا با

 اس دصتناك نكل ولاقدناك |

 بورلا هنعامفتنم المصفنو

 نيملاسلا تر م ا

 ناكنكلو دارين زوحنو
 نيملاعلا برنم ا-ةدصت

 كاذىقبيرالهنم اليصفنو

 اقاعتم نيملاعلا ب رنهنول.- ف

 نوكيوليصفتو قيدصتب

 لو تا اها زعإ ف تزال
 مأ ١ ميركه ف كشالدز

 نولوةبألب (ءارتفانولوشب
 ,سالاناكنا (لق) هقلتخا

 متنا ( اوناف ) نوعزناك
 .ةروسب) ءارتفالادحو ىلع

 ةغالبلا ىفه.ةبدش ىأ(هلثم

 لدم مل و مظنلا نسحو

 70 اوعداو ةمرعلاق

 ىأ ( هللانودنم متءطتسا

 ,نمدللا نود نم

 .هقلح

 اوعءداو

 ممعطتسسا

 هلثع ناسالا ىلعه.ةتاءتسالل

 ءارتفادنا(نيقداص متكذا) | |

 .هلعباوطيح ملاع اون دكلب)

 نم

 هيسنم(نيملاعلا ب رنم)دبف

 ( نولوش مآ ) بيملاعلا

 ةكم راغك نواوس لب

 هللا لصد قل ا(هارتفا)

 ١ ءاقات نم نآرقلا مسوةيلع

 اوتاذ) ماب مه( .قق)هسفن

 ةروس هلكم ( هلثم ةروسب

 ( مهطتسا 1 نماوعءذاوؤف)نآ رقلا

 مديعو ع كلذ ىلعاون» ا

 كردن ملاع ( هاعب اوطب أ ملاع اوءذك لب مل ا هل ! ادد ا ) 000 متتكنا هللا نود م



 عيمجارثك الاب

 السابمهؤادتقاوهو ليل دريغب

 نوبيصم مهنا مهنمانظ مهد

 (قحلا نهىنغيالنظلانا)

 عضومىف(اش ) اءلاوهو

 هللانا) ءانغاىأ ردصملا

 عابتا نم ( . ل اع ميلع

 ناك امو)قدعلا كرتون طظلا

 ىرتشنا نآرقلا اذه

 ءارتفا ىأ ) هللان ود نم

 مصامو ىنعملاو هللا نود نم

 داع قرط ماقتسا امو

 ىرتفمهزاحعا وهم اولعف

 قيدصت )ناك ( نكلو )
 اموهو ( هيدينيب ىذلا
 ةازتملا بتكلا نمدمدقت

 ضرفو بتك ام نيدو

 نم عئارسشلاو ماكتح الا نم

 نظلابالا ( انظالا )ةهلآ
 نظاابمهتدابع( نظلانا )
 ةيادق نم( قملانم ىنغيال)

 (نولعشاع ملعهللا نا ايش )هللا

 نان والاةدانع نمكرشلاق
 اذه ناك امو ) كلذريغو

 مكعأرشىذلا ( نآرقلا
 نأ)سوهيلع هللا ىلددح

 ندا) قلتحنا ( ىدك
 قيدصت نكلو هللازنود

 قفاوم ( هيدب نيب ىذلا
 ( رويزلاو ليجال اوةاروتلا

 تكلا 117

 هيلع هللا 1 ذهل ةنطَو

 ليصفتو ( هتعاو اسو

 نآزقلا ناس ( باتكلا

 سحالاو مارخلاولالحلاب

 كدح وتل ا

 هت ؟هع خو 22 يال اءزملا +" ( انظألا)

 | بئانلا سايقك ةدساف ةسيقاو ةغراذ تالا ىلا ادنتسم 4 انظالا 9 نودقتي ايف
 ا | امدأ ح ا رك الا كارلو ةموهوم ةكراشم ىداب قولخلا لع قلاذلكاو دهاملا لع
 || ا« ق 00 ا نظلانا 0 فرصلا دماقتلاب ىضربإل و رظنو زيد ىلا م يه ع

 ١ الاح قكلانمو هنال و عقم ركنا زوجمنو ءانعالا ن م هكأبش #ق لك داقتألاو لا نم

 ا ريغ نلاو ديلقتلاب ءافتك الاو بحاو لينال اعلا لص# نا ىلع يلد ا ل

 3 امو ناهربلا نعمهضار ءاو نالل مهعابنا ىلع كم .عو نولعشاع مم ءاع هنلأ نا هز 1

 || || « هس نيبىذلا ىقيدصتن كلوت قلغان ىءأ رتفا# هللانودن رمى 0000

 وهو فيك ابذك نوكيالو اهقدص ىلع دوهشملا ةيهلالا بتكلانم همدقتامل اشاطم

 لعفل ةلعوأ ردقم ناك ري هنايديصتو اهتدح ىلع دهاشا هلع رايعاهنود اعف دنوكل ا

 قيدصتوه نكلوريدقت ىلع عفرلابىرقو«ىذلا قيدصتهللاهلزنانكلو هريدقت فوذحم |

 عئارمتلاو دئاقعلا نم تبثاو ققحام ليصفتو «© باتكلا ليصفتو »

 هنمكشىف مهلبهتع وهتقيق مهل اعالامالانيكرسشملاءالؤهرثك عت امو ىنعي 6# انظالا

 مانصالانا هاوعد ىف نظلانوعبت نيك الا مكلارثك الابدارملا ليقوةسرو

 || كشلانا ىنعي « ايش قحلا نم ىنغيال نظلا نا #8 ءاسؤرلارثك الابدارملا ليقو مهل عفشت

 || نظمهل عفشتامناوةهلآ مانصالا نا مهلوق ناي آلا ىف ليقودماةهموشال وأ.ثنيةءلا نعىنغيال

 || ماعمتلانا 9+ أشهتلاباذع نه مهنع عقدتال اهنا ىنعي لوسرالو باتكهب درب مل مهنه

 اذه ناك امو# ىلاعت هلوق # نيقيلا قا ميذكتو نظلا مهعابتانم ىنعي # نولعشاع

 لءتشو قلتخم نا نآرقلا 0 ىتْش ناكامو ىنعي هللا نود نم ىرتشنأ نآرقلا |

 ظ
 ظ
ْ 
 ظ

 ىلاعت و نر اوعس 00 3 ىلاعت هللا الا نك هيلع رد تال هناو ٠

 أ نم ىنعي هيد نيب ىذلا قيدصت |
 |٠سا ذلاو ءارخاو لالا ١ تكلا ىفام نيبو ىنعي 4 ”باتكلا ليصفتو ف |

 ىرتش نا نع 0 فصونأ

 ىلص ادنأ اوعز ةكمراقك نا كلذو رشبلاههىنأي ىذلاوه ىرتفملانال هللا ىلع هد
 ريخأف قذاتخالاو لاهتفالا لبس ىلع هسفن دنعنم قار ,كااذب أ سو هيلع هللا

 را رقلا فصو ن رسل ىبملاو ىالتخالا ءارتفالا ىعم نال

 !" يدكلاو ءارتفالانع ًاربم هناو سلع هللا هازنأ ىحو نآ :آرقلااذهنا لجو نع هللا
 1 هلوش اذه نا

 || هلبق مل اقدصمنآرقلا اذه لزن أ هللانكلو ىنمي 6 هدب نيب ىذلا قردصت ن نكلو#
 ا ةيلعفللا ىلص ادع نا اذهربرق . :ولمجنالاوةا زرقا هاج | ىلعاهلزت 8 1

 ْ ادع 5 م هللا ىلص هنا مث ءاملعلا نم دحاب مقحت ل م كك ًارقالابمأ ناك سو

 1 ةاروتلاىنامل قفاوم كلذ ل كو نيضامملا ص مظعلا نأ رقلا

 املوهل باتكلالهاةوادعادبف اوحدقل كلذك نكي م ولو هلق ةلزتملا بتكلاوليالاو

 لأ كعك ا نم

 هصوونباوالا 0 هشو زعملا

 دال صصقلان 3 هفامزنا كلدن اع كال - لا لهأ ن ره تكلا 5 هنف حدشمل

 ايي

 هلزنأ هللا نم 0 هنا كلذب تيثف امفام رعام هنا عطقلا عم لمتالاب اروتلاو امل ةشاطم

 ' نكلو هلو ىنعدىف لق وسو هيلع هللا ىلإ: زحح

 0 احا قفو ىلع تءاح ابناذ 7 ا[ وتلا راخ

 3 6 كدذد نيبال قدصمةب او هيلع

 6 ماكحالاو )



 نيل نبت ف ىالالا وقح 0 1 2 0 لا ىلاىدب :نفأت رسل تدي هلا

 3 10 2 ساو 5 ةروس 0 زى ءاهلا ع 526 2 ماعشأي نع ؟سلادلاديدشتو

 لصالاو ير يغ مصاع ءايلا

 هللادبع ةءارقوهو ىدتر

 ت#فولادلاىفءاتلاتغداف
 ترسكوأءاتلاةكرحماهلا |

 سكبو نينكاسلا ءاقتلال

 لادلادبدشتو ءاهلاوءانلا

 اهدعبام عاببال يحب

 ديدشتو ءاهلأ 0

 117 ايل ةقافالا لل هحوت 0 ةيادهااةباغ يتلا ْ

 ظ ا ١ كا 0 ا 1 ْ ا

 را ان صفحو بوقعيو لادلا ديدشتوءاهلا فب ىدهل صاع ناو عفان نع ع نشروا ||| ١

 ا ناك ١١ ءاقتلال ت و ًاءاتلا ةكرح ءاهلا تعف و محداف ىدتم لحالاو ددشتلاو |

 | ءاقتلاب لاس 0 در ا ا أرق و ءاهلا هل 3 رت 1

 شرو نيع ىبدم لادلا

 وه هدحو هللا نأ ىنعملاو

 بكراع قعلل ىدب ىذلا

 لو-ةءانم نيفلكملاىف
 رظنالن يكف نم ,هاطعاو

 مهلاهمصن ىتلا ةلدالاف

 مهمهلأو مهةفو اعو
 عئارسشلا ىلع 1

 نم لهف ىل-رلا ل
 ماعج نزلا م 0 ند

 0 11د اد ادنأ

 ظ 0 0 مدا لقملا 0 0 فكمكلاف و ةغاامل 1 ْ

 / دشرب ىذلاوه هتلازأ ىنمي قل ىدهي هللا دمعاي تنأ مهل لق ىأ « لقإلل

 «ىدبينأالا ىديمال نمأ عبتبنأ قحأ قيللاىلا ىدهي نفأ ف هريغال قحلا ىلا
 ىدمال نا مانصالاءذهال عابتالاب قحأ وهف قملا ىلا ىده ىذلاوه هللانا ىنعي ||
 | الا لاق فيكف ىدمنأالو اهتنادهروصتتال داج مانصالا تلق ناف « ىدبن ”نأالا|
 قه ف هنن قا لول هاهو لاؤسلا اذهنع ءالعلاركذ تلق« ىدم نأ |

 ١ رخآ ناكم ىلا ناكمن م لق الان ىنهملا وكف ناكم ىلا ناكم نم لاقتنالا مانصالا ١

 | ةيادهلاركذ نأ ىناثلادجولاءمانصالا نَعاذب. ىلاعتو هناكشس نيف لقتتو لمح نأال
 | ةهلآ مانصالا اوذذتأ اذن نك رثملا نأ كلذو زان دحو لع ماسالا 1
 لقمث هللاةياده لم قلب ااينسوو خ2 ععسي نع هيربعي اع اهنعربع لقعي و عمن م ةلزنم اهولزن أو 1

 هاؤقزم داوملا نوكأ لمح كلاثلا هحنولا كلذك سيل سلا ناكزاو ةفصلاهذ |[

 ا كتاكرش 'نم لع هلاوق نمي د1: ءانصالا دعا تا والطإا د رشم له اإإ
 | نيدلاىلا قاخلاىده ىلاعتو هناحمتهتلاف ةلالضلاو رفكلا ءاسؤر قلل ىدرس نه ١

 مماف ةلالضااو رفكلا كات اف هادو ىلع ةلادلا لئالدلانم رهظ ع ا

 كسقلاو هللان رد عابناناكف قحلاىلا هللا مهاده اذاالا مه ربع ةياده ىلع نو ردقبال

 | لاق 6 نومكحت فيك مكل اف# ىلاعتو هناعس هوقو 6# هريغ عابتانم ىلوأ هتيادمم ||

 فيك لاق مث مانصالاهذه ةدايعف مكل "”ىش ى 1 مهل لبق هناك مان مالك لاف جاجزلا

 ا تشل نونعقت 8 5 :ليقو نونكك اك ىلع قى نود

 و قلعالا دس أ

 ا ىذلا م عا مالا

 الو ًاهسقتب ىدت يل ع

 هللادب دب ن أالاءريغ ىدبم

 ىدت,مال نم مأ هانعم لقو

 ىةتنيف ناكم ىلا نان والا نم

 لق نأ الاىدهيناالاهيلا

 83ه معدال ُ ىدتمال وأ

 هللادلةش نأآالا ءادتهالا

 نسل ا هلا متل غجذأ متمكح اه-أب هانم ليقو اكيرش هللا عمنا نوعزت 0 هلعحن أملا ةلاح م

 مهرثك أ | ا 0 ةيادهالو ةرضمال و ةعفه فيككلاف١هيدهيف اقطان ْ

 دار او هللاد:عءاعفشا اهنأوةهاآ اهنا مانص الل مهل وةىف(مهرثكأ 0 اموزدهللا كان مونأ نوعزت ثديح لطانلاب 2ك نوم 1

 ىلا (ىدهبالو " عاطيود- هع نأ(عب عشا 2 !قحا)ىدهلاو( قا ىلاىدهينفأ أ)ىدهلاو(ىدلا ىدهيرهللا لق)الا وك وباحاناف '

 (مرتكاز دس( عيتامو)م 5 :الأ نو دل امسثب (نومكحت فيكم كلاف)» ءاّشإ ثيح ه.بهذف لم (ىدرءناالا)ىدهلا و قملا ش



 :ا) لالطلاىف عقو قحلا ىط نفذ لالضااؤ ىلا نيب ةطساو الىأ ( لالخلاالا قالادعب اذاف) رظناا قّدح نم

 المو ىباغ تاك ( كيز تلك تقح ) قدا كلذ لثم( كلذك ) كرسشل ىلا ديحو ل |نعو لالضلا| ىلا قا نع( نوف رصت
 ” ةرع(اوقسف نيذلا ىلع) كرر ةلك تقح كاذكت قدا نعز وفورصه نأ قح اكو لالضلاهدعب قل انأ تينو ق>اكىأ

 لكلا نسلم (نونمؤيالممأ ) هبف ه6 506 لظفح ىصقالا دخلا ( شع ىداحلاءزجلا ) ىلا اوجرخو مهرقكق
 ع

 ' مك ز روك ايحاوك ًاشناىذلاهنال هكر ور تاثلا مكبر روهعد دامعلل وسلا را

 ١ لالضلا الا قحادعب ل اا دايغلا < 1 فلاالا قحلادعب اذا 4 ,ودأ نيدو

 ٌ  قملانع# نوفر صتى اذ 00 لالضلاىف متو ل هللا دابع وه ىذلا قا يو ف

 ٍْ املا 0 رلا - هب كي تا الد لالضلاىل 1

 9539 ريع ع مماعا

 0 ةدعاا ةعلكذإ

 ع 0

 نم لهلق) نون ال منال

 قالا ا ًأدس نم مكئاكر 2

 هدايعإ مث رك داع ( هديعب مث

 ةداعالاب نب رقد ريع مهو

 لو 0 هنال
 رشن مف ونا ىءاإسم ل

 ةداعا ليو ةداعالاب

 لقلا 2165 را
 لازال! ةداقأو رانا
 قل دس هللا لق) تابنلاو

 : ليلعتوا 0 لد 0 0 الفاصل نع كر 5 1

 ١ # هديعي مث قل او دس نم كتم لهلق  ٍتاذعلاب ةدعلا انا 00
 | سما كلذلو اهيلع اودعاسي ملزاو اهناهرب روهظل اهبمازاالا ىف ءاددالاك ةداعالا لعح
 ظ قلخلا ؤدس هللالق 8لاقف باوملاىف ممتع بولينإب مالسلاو ةالصلاةيلغ لوشرلا
 | . ليبسلا دصق نعنوةرصت #« نوكت ةؤتىنان اهب ىوفرتعإ نامهعدمال مهجا+ل نال دسم
 0 ل ا كك ”نلك لاو

 5 2 - 0 5 د
 3 0 حج
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 أ مانصالا هذهال ةدابعلا قت -ىذلا قملا مكبر هللاوه !ماعردقبو ءايشالا هذه لعشب ٠

 ١١ ةسطقلا لئالدلا و ةحضاولا نيهاربلاءذبم تبن اذا ىنعي##لالضلاالا قملادعب اذاف # |

 ' اذا ىنعي نوفر_دصت ىتأف 8 الطابو الالض هاوسام نوكينأ تححو قد ةكلاذا

 ٍْ . لالضلا ىلا قلانع لودعلا نوري فيكف مضاولا رهاظلا مالا اذه مت ىع ْ

 تصحو ا م لالضلاالا قحطلادعب مول 5 0-1 اي هك كاذك ه8 لطاباا ا

 هللاةملكيدارملا لبق ة#نونهؤيال مهنأ اوقسف نيذلاىلع# لزالاف # كبر ت تلك

 له لق © 0 دربال هواضقو نونمؤيال مهنا ظوفحا وللا ف مهيلع هؤاضق

 . مانصالا هذه ىتدي مكئاكرش نم له نيكرسشلاءالؤهل دختاي لق ىأ 6 مكئاكرشن
 أ ىلع قطا ”يشندنأ ىل 1ع ردق ند قع 5 قا ًادسن» 8 2 هيلا اهنا لو 55

 اًوكااذهو ةرم لوأ ةكيهل تولادمب هلمعلا عائ 2 مهلدعلا م قست لاك ا

 20 0 راكنا ماهفتسا

 بو :ر نب همن سعأ (هديعب مث

 5 0 باوحلاىف مهنع

 اوةطخ نأ ا

 مع ل أ ةملك

 تكف ) نوكف وان 1 د (

 لسدسلا دصق نع نوفرصت

 مكئاكرش نم له لق )
 اشرب (ق سيل أ ىلا ىدج نه

|| 

 أ هللانا ىقعب # هديعي مث 0 هذخأ اد ١ هللا 9 داب تنأ لق ىا

 | دصق نع وفرت قاف ىسي 4 نوكفؤت ىف ل هندا داعاو قلخلاءادتسا ىلع رداقلاوه

 1 0 مضاول ولا مالا اذحا 5 فيك هلا وحأ نم قتل ادهن 50 دارملاو عملا

 | ىتعي 5 قالا ىلاىدهم نم مكتاكرشنم ل اه ف دياب لق ىأ * لقط هريغ ى !اهنع |
 ِِع
 نأ

 الا قا دعباذاف ) ق ملدا

 مكتدابعاذاق( لالضلا

 ناطيشلااةدايعالا هللا ةدايع

 ننانم ( نوف رصتى اذ (
 ص | (كيذك) هللا لعن وب ذكت

 ْ 3 لق 0 (لقز هللا ع( نونمؤيال هنا)اور فك[ اوقف نذلا 5 )كب راك »)تع >و( 0 ١

 ةماشلا مو تولملادعب ( ءديعب مث ) حورلاهبف ل اءدخو ةفطنلا٠ نم ( قل او دب نم ( كتبا 1نم(كن كارت نمل

 ْ , ا ) نوكف وك ىناذ ( ةمامقل ع هيج : مث (مدعي مث ) ةقطنلا نم ) قدخطاؤدب هللالق )ذ الاوكواجأ ناف

 :دهلاو( .قااىلا ىدهي نم (,كتيلآن ء(مكتاكرشن ره لع ) دمعابمهل ( ل 5 )يه كلابنوفرصي فكدجايرظنا لاقو

 م

 _ كلذ نم مهادبالوال اول اذاف ق اك ىلعردقي نم مانصالا هذه نم له |
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 نوقلت اوناك ام مهلع ىل- ان ل ءاكرش مما نوعدداوناك ام مععاضو(نورتغب اوناك ام منعلنو) ا طي /

 نه ( راصبالاو ا كلع نم مأ رداد (ضرالاو) رطملاب (ءامسلا نم مكقزري نم لق)ةهل ؟ ةباةعافشو ب

 2 6 2 م ثاف اهلا امهم ن وأ ةيجعلا ةرطفلا نههيلع انوش عدلا امهتلوست و امهةلخ عم

 خرفلاوناويلا ى 1( ىلا نم تملا 53 رح و تملا نم ىّلاج رد دو ؟ ىش ندا ا ة.طل امثولاوط

 نمو ينكر لهاجلاو 1 ساو ةروس م كانا م ةضيبلا وةقطنلا نم ملاءا او نم مؤملاو عدزل لا

 ريب دن ىلن مو داود -

 موملاب ءاح هلك ملا كاع

 م4 ع 1 4 0 20111 05 ولا 7 حدملا لع بصنلاب قحلا "ىرقو »لوم | أ

 مكقز ري نم لق 9غ ةهلآ اهنانوعدياوناكامو مهل عفشت مهتهلآ نانم# نورتغاا ونكت ْ
 ةيضراداومو ةيواعب بابساب نكمع ى ةازرالان راغاهمج امهنم ىاو# ضرالاو ءاهسلانم ١

 ءاىسلا لها ةىأ فاضملا فدح ىلع هم نادم ل نمليقو مكاعةعسو مامهتمدحاو لكرموأ |

 امهظفح ن مدا وسواس تي 8 ماكي راصبالاو عمسلا كلع. 020 !ي ضرالاو

 تملا نم ىلا جرم نمو ف ”ىثش ىندانم امهلاعفنا ةعرسو اهترثكمم تاف الازم ©(

 هنمةفطتلاو ةفطنلا نم ناوبحلا '”ىشن نمو آتيعو يحبنمو## ىحلا نمتنملا جرو |

 3 © هللان واو ةيسفوإ» صرصخم دعب ميمعل وهلا ملاعلا سماريب دن ىلب نمو # مالا ربدي نمو 2

 00 نوع الق 0 هحوطو طر م كذؤدالاو ةرئاكملا نم نورد الذا |

 لوما أ » قا مكبر هلل هللا مكلذف © كلذ نم 0 ق دك راشيل اه هايأ مك | رشابهباق أ

 قلطإ ةغلاىف ىلوملا تاقهقرفلا اه مهل ىلومال نرفاكلا نأو ير للامتو] |

 لصد رداتلا كانه وللا ىعمو كلاملاانه ىقوملا قذف رخال اع قاطبو كلاما ىلع

 أ| اولاك ام بهذو لطبو ىنعي © نورتش اوناك ام مهنع لضوو# نيتن آلا نيب قرفلا |

 لق 0 لحو نع هاوقوع انل عفشت مانصالا دهن مهلو# وهو ام .دلاىف هيف نوبدا .

 3 ن م مكقزر 2 نيكرشملاءالٌؤهل دمحاب لق 00 ءاعشلا مكقزرينم

 ع ىفعلإ 4 راصبالاو ل !| كلع نم مأو# تاينلا ىوعلا ضصرالاو رام لا 8

 جرو تملا نم ىلا جر مردف 2س م نورصمو اهم نوءع ىلا ساوالاهده

 كلذكو ةّيم ىهو ةفطالانم ايح ناسنالا جرم ىلاعتدنا ىنمي *# ىطلانم تيلآ
 رد ن ملوش( راصبالاو | ةتيملا ةضيبلا جرخو ىلا ناسنالانم يمل ةقطنلا جر كلذكو ةضيبلانم ريطلا |

 ا أ 3 1 :
 ااصتألاو عمسلا انا نأ ُ لوآلا لوقلاو نموا نمرفاكلاو رفاكلا نم نمهؤملاج رع هناء ل رئاطلاز ه0

 0 ريدمو اهبيف امو تاومسلا أر يدم نا |ىنعي 0 سلا د نمو 5 ةققحلا ذل برقا |

 نول وقسف) صوصخلادعب

 دنع كتويبهسف ( هلل
 ةداتها رداقلا نأ كلاودم

 ( نوقتتالفأ لقف) هتلاوه

 اذا ةيدوس ءلاق كردفلا

 مكلذف ( ةيبورلاب م فرتعأ

 1 0 ىاأ ا

 ّّ 0 1 م

 لغتثاو ممءلطب (ممنءلضو)

 ( نورتشاوناكام ) مهنع

 (( لق ) ندكلا نورس

 نم) ةكم لهأ رافكل داب

 رطملاب( ءام“لان

 تاننلاب ) ضرالاو 07

 مهحلا كلع نمأ راغلاو 1

 (تيملا نم ىلا جر<نمو) |( -
 كا ةم ندش 0 ٌ نوفرتعي مهما ىئعل « هللا نولوةيسفؤ# هلوق كلذو ىلاعت هللاوه اهيف امو ضرالات ا ظ

 : ا داب مهل لق ىأ «لقفإ# كلذ نورّش اوناك اذاو هللاوه ءأم ا 0 لعاف نأ أ

 ةماعلا 07 اسارنلاو ' م ل جل مانصالا هده نوديعت ثرح هناقع نوفاخئالف أ ىنعي 4 نوقشت : الفأو»

 ثيبلانم ريطاالاشو لا

 7 ةيحلا "لاح هور ريطلا ن هءةضيلالاد 3 110 5 ند ةفلطلا ( ىملا نم تملا 023 ,و )بحلانم ةلينسلا لاق

 هقول دك كما نم

 ءذلامكلذف تكلا مكبر هلل م رو هالا لع: نم . ا ىش 0 ردقنالو عقل |

 ةيدصمل ماو لسلك ىجواأب اء ةكمالملا تسلب ف اناسل راظنبو دايعلا أ ريد نأر دق نم ( سمالاربدس نمو)ةلبنسل ١

َ ركبروه كلذ لعفشن ىذلاذ ( مكبر هللا مكلذف ) هللا نوعبطت ( نوقنت الفأ ) دححاي ( لقف هللازولوهشل
 

 هندابعو قااوه(قلا أ

 ظ
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 |, هلوقىلا مابا
 ل ع

 وهو اديهش هللا 13

 :دابع نع انكنا) زي

 نم ةففخم نا ( نتلفاغل

 اهني ةقراذ ماللاو ةلقلا
 قى (كلانه) ةيفاثلا سو

 كلذ قوا ناكملا

 1 ةراعتسا

 لحعلاو م (تنشارل م(

 مقأ وه ا كرعتف

 د
 راض مأ عفانأ 0 ما

 لاق و دودرم ما لوبقما

 سفن لك يمت جاجزلا
 للعو ةزج ولتن تمدقام

 نا تفعلتشا ام عيش ىا

 كا يدع ىلع هلع

 قيرط

 تيدتا ًارقتوأ

 نع انك رضوارنح

 هللاىلا اودرو) شفخالا

 معاد ( ىلا مهالود

 اوناكممال هتيونر ىف

 هتيودرل سلام نولو
 نيو لاو أ هلق

 لدعلا ميباوث و ماسح

 هيل ذلا تلاع ركتدايعب

 مكتيي اذنيب اد ريشدلاب ىنكف)
 نعزا [5د ) انكذا

 (نيلفاغل ) انايا ( مك 0

 نْلانولسل 4 2 1 كارلا م اوناك أل
 2 اتتيمس 4

 © ىلاعتو رف قحلا مهلا ( قحلاهالوم هتلاىلا اودرو زرشإلا رج نت تان (تفسأام نشاط

 ١ ل مد ق ةقيقملا ىلع مها ىلوتمو مهب ر ١ 3 قا مهالوم #3 اوفلسااع مهايا هنازح

 ؤهأ ةكئالملل لوقن مئاعبج مهرش موبوداوق 0 هم
 ' كدب وانيب اديهشهتللاب كف ) هع ل

 0 لا اهنال مهءاوها ةقرقحل ةللاىف ودعا مهنا 8 3 يدا هودبعام ةءاربنع زاحم

 ىتااةعافشاا ناكم كلذ مههفاشتف مانصالا هللا قطن لبقو هءاوكرشاامال كارشالاب

 ادهشمهتللاب ىنكَف » نيطاشلا ليقو عسملاوةككالملا ءاكرشلاب دارملا لقواهنم نوعقوت

 نم ةففخا ىهنا 6 نيلفاغا مككماب ابعزع انكنا هه لاحلادنك دك ملاعلاهناف م كتب وانني
 ريتحم 0 تفلساام سفن لكا وابن ماقثلا كلذ ف «كلانه ١ يذق راقلا ىه ماللاو ةلقملا

 5 | 5 اة رالكا ساو ١ فا كلا ةزجحأرقو « ءرخودعفت نءاعتف لعنم تمدقام

 لكن ونونلايوامن ئرقو«رانل|ىلاواةنجلا ىلااهدوقيفا هاجت عينت ىاواتثان ”و] تالقام

 امتواقشو اهتداعسب فرعتملا اهلاخل ربتخملا لعف اهب لعفنىا. اهريتخت ىنعملاودنمام لادداو
 | ةيصاع سفن لك ب ءادعلاب ىا ءاليلاب بيصن ه.داربنا زوجنو اهلاعانم تفلساام فرع

 | ىلا #* هللاىلا اودرو 8 ضفاخلا عزنب ةبوصتمام نوكتف ريثلا نم تفلساام بيسب
| 

 ظ كلذىفاهل قلخ ىلاعتو هناس هللا نال تاقءاهل لقعالو ايف حورال داج ىهو

 ا مهايحا اذاتلق نت « وكل[ ده لعشر دق ىتح قطنلاو لقعلاو ةايحلا نم مويلا
 نم ”ىشىف هللا 0 00 ركلا تلقد مهقب وأ منش لهف مويلا كلذىف هللا

 ات نان ف ةسرأ انك نم لئلدلا هلع 14 الا ةحرام ريغ بالا لإ 1 لا

 تم القت دفا تلحد ا اوناكدقو امنود.عي اوناك رافكلانا 5 ماتصالا نا

 0 010 رك ادهاك لك ١ 2 لوقو مافنالا ةروس ريت اماوخو ةلتسملا هده
 ا(/ هللازود نم اهنودبعي اوناك ىتلا ةهلآلا مهل بصنت ةدش اف نوكت ةعاس ةماقلا
 ظ ظ نولوقيف اننودبعت مكنا اعنالو لقعنالو رصبن الو عمن انكام هللاو ةهلآلا لوقتف
 | نع انكنا مكتينو اننيب ادهش هاب ىنكف 8 ةهل آلارهل لوقتف دبعن انك ى1يا هللاو
 ْ , اننودبعت مثك مكنا انلعام انا ادنهش هب ىقكو هللا عدق ىنعملاو <« نيلفاغا مكتدابع

 ىلاعتو هناهعس هلوق 5 كلذت رعشنام نيلفاغ الانا نود نمانايا مكتدابعنع 0

 أ كلذ ىف ىنعملاو ةمدقتملا ةيآلل ةقتلاك وهف هي تفلسأ ام سفن لكاوابت كلانه#
 / ىلع ناكملا مسا قالطا ةراعتسسا ىنعم ىلع تقولا كلذ وأ ١ تقوملا كاذؤو) ءاكقلل

 ||| دعسادا ءالتنم هنآ اًنهدخأ نام اهلو نيءات ”ىرق تآارق

 |١ ناثلا ناقعلاوأ باوثلا ىلا سمتلا ىده ىذلاوه لمعلا نال تفلسأ مس
 وابن هلوةىفو نامزلا

 ف لك بنت
 'ىرقو رشوأ ريخ نم اهلع ةفصت ارق ن سقت لك نأ قعملاو ةوالثلا نغ نوكي ن

 1 اهراششخا 0 ف رابتخالاو 3 لاو علو ريك ءانعمو ةدحوملا ءابلاو ةاكلا ءاتلاب اول

 ١ هلا ىلا اودرو 98 هبىزوجو هيلع مدق ارشوأ اريخ مدق نا هنأ ىنعي تفلسأ ام

 ف

00 5 52-55 

 1 اودرو ىنعملاو هئم ءاح ىدال ولا ىل 1 ىش |١ فرص نع.ةر رامعد رلا # ق قملا امهالود

 هاوس هللا لاق دق تاقن ا « مهرس ىلوتحو مهكلام وه تدلع ند مهل رهظيام ل
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 نوكياو هدنعنهو و هللا ةهد نموأ هللا طلع نم مهعكعادح |ن هاما اع نمهللا نم مهلام 72 ا

 راجلاب فوصوم وهو اءطةىف لئاعلا هلال تدشغادف لما'ءلاو لئللا نم احا

 ل ا ارقود ليلا نمىف عقلا عمو ةعاملا ف لءاع قونسولاف لدتا او |

 ةريكلا باص !لواتت اونا نادل نالو ككاو رغ كلا تاثيسلا لاشال راقكلا |
 لوقنمث 9 98 عج ح نيش رفلا ىنعي 6 اعيج هرسش# موو قف ههسف هل وانت الف ةلبقلا لها نه " |

 لقتملا ريال دكأ ان متنا وإف مكب لعفياما رو كل اكماومزلا## ركتاكما ركرشا ندا ْ
 «# مهنيانليزف ةوططم لو ىلع بصنلاب”“ىرقوءهيلعف طع * ؟قاكرش وال هلماعنمديلا | ْ

 « نوديتانابا متتكام مهؤاكرشلاقو قه مهنيب تناكتلا لصولا انءطقو مهنيب انقرف |[ |

 لبقو ةدشولذ مهاشغي سابعنبا لاق # ةلذ مهقهرنو ف ىلاعتو هناعس هنم الدع]
 منع عئام مهلام ىنعي 46 مصاعنم هللا نم مهلامؤ# معايا هللا باقل ناوهولذرهاشفي 0
 اء *ك ىنميو ايظم ليللا نماعطق مههوجو تسرع عأ اعاك #9 مب لزئاذا هللا باذعنم 0
 هاوت6# 6# نودلاخاهيف مهرانلا باح كئلوأ قه ظملا ليلا نم 0 ْ

 0 ىلا ةيحانو بناح لكم محا رسثحلا 4 6 اعبج مهرمش# مونو #8ىلاعتو هناحس |
 م ةمايقاا مون وهو باسلا فقومل اعيج قئالخلا عمجل موبو ىنعملاو دحاو 0
 ”ادهفو ارك ىتجن هبف اوتو 07 ومزلا ىأ هي كناكم اوكرشأ نيذلل لوقت ا

 مانصالاو نوك رشملاابي أ مأسم ك 0 مم أم نيدوبعملاو نيدياعال يدوم دعو !

 نيدوبعملاو نيدياعلا نيب انقرفف ىنعيا مدي انليزف #8 هللانود نم اهنوديعت منك ىلا

 ىلاعتو هناعس هلوق تاقناف ٠ امندلاف لصاوتلا نم مهن ناك ام عطقناو 2 انزيمو

 رظشنم وهو اوكرشأ نيذلل لوقن مث هلوق دعب ىضاملا ظفل ىلع ءاح مهب انليزف'
 0 راص نوكيس هناي هيف هللاركح ىذلا نا هيف بيسلاتاقءدهجواف ليقتسملا

 ا َ
 ا
 أ
 اى ىلاعتو هناس م مهلاومأن م اييصت ١ اولءح منال م م 2 مهاوس اماو أ[ ا

 تكامل انام ن6 ان اسدق 4 هاوقب نيدوبعلاونيدباعلا بطاخ 0

 | ءالاب كر ؟تاذر اخ وو اهلثع ا انلاةدايز ز ىلءاهلئموأ عقاواهلثجة

 1 4 !ظواهدا وس طرفا انظم لي ال٠٠ نداعطق مههوح ود تد طعا « تيشغاناك ل ند و

 هلل داس د ا

 | هنمالاحوا هلت !ةف سالم نركدا عدباذه ىلعف نوكسااب اعطق"توقعيو قاشكلا را
 | ىف ةيآلانا باوجلاو ةيديعولا هنا * نودلاخاهيف مسرانلا باحصاكئاوا و

 منو نودلا>خ اهف

 رافكلا ىأ ) مه رش ٍْ

 مث) كاس (اميج) مهييغو |

 ناكمل

 1 هللا نود نعابمو وو كامعلا اوناك ىت لا مانسال قع 3 م 0 5 لاقو ف ىلاعتهلوق 6# نآلا

 مانصالا نم مالكا اذه ردض 01 5 نان«نيدنام 1! نهذو هدو كا ربت يك نودبعت انايا .

 رافكلا ( مهرسدحت موبو) نوعاد (نودلاخاهف .ه)رانلالغأ:( رانلا باح أك ءاوأ نظم ]

 ::1) اوقق (مكناكم) ناثوالا هللا( اوكرشأ

5 

9 5 

 هوا غلا 20 اهل !والاق ] (تنععأ) نر كا. نم (اعأك) عئامنم (مداع

 تيشغأ اع اك ) هباقعو هطغع# نه دحأ ميش علال 6 (مصاعن» ) هباقعنم ( هللا نم مهلام)ناوهولذ (ةل
 8 نان لوعفم وهو ةعمطق 3 امطقو هوح ولادوس م هىأ ل !.الا داوسنم ها ١ ماع ل ليج ىأ( املظم ليللا نماءطق و

 مطقل ةفصاماظمةءارقلا « سنوءةروس ) هده ىلعو لالا نم ه4 ؟ع5 قمح 0 نعىل ع ووكاعطت تيل

 لدالا نم لاملوالا ىلعو
 نال ترق هيف لماعلاو

 قاكف امطتا ةفض للا د

 فوصوملا ىلا ءئاضفا
0 

 لللا نم ىف لعفا| ىتدم

 مهرانلا باحعأ كئلوأ )

 تح
 زكحرشأ ندا لوقت :

 مكناكما وهزلاىأ (مكتاكم |
 اماورظنت ىت> او>ربتال

 هيدك أ ( متتأ) مك لمش
 0 0 رىصلا

 زلا هلوق 10
 هلغ فطع (؟ ذاكرشو) |

 ) 6 هه انقرفف 0 (

 لصواا و مبنارقأانعطقو
 ايندلا ىف م تناك ىلا

 نم ( محو ىسش لاقو (

 نم هللان ود نم هودبع

 ا: تالا ولا قتلا .ىلوأ
 ل->و نع هللا 00

 ( نودي#'انابا م

 يق

 نمديلام) فوكو هاك |

 نم ) هللا بادع نم ( هللا ا

 هاوسلا مال !ءالا نم امطق م

 نيدلالوقن ماعيج وع 4 ةملآو

 الا نورئاكلا لاقف منهل أ نيب د(مهني)انقر ,ة(انايز 0 )كهل 1 ( ؟ زاكرشو مت

 انوع للا ولاقف اهمف ا ا ( نودرعت انايا مك ام 0 يلا (مهؤاكرش لاقو) كنود نم مهبل را



 ( مههو>وقهربالو )
 ( رتق) مههوجحو ىشغبالو
 (ةلذالو)داواهيف 2

 ىسملاو ناوتط رثألا
 لهأ قهربام مسار

 بامأ كئاوأ ) رانلا

 نودلاخ اهيفره ةنخلا
 فاطع ) م نذلاو

 نذلاو ىأ اونسحأ نيذلل

 نونف (تاآسلا ) اويسك

 (اهلثع ةئيسءازح) كرشلا

 ءازحوهلوقك ةدئاز ءابلا

 ردةتلاوأ اهلثمةئيسةئيس
 اهامع ةردقم ةئيس ءاّرح

 واعيال ( قهربالو )

 الوداوس (رتقءههوجو)
 ةباك الو(ةلذالو)فوسك
 ( ةنجلا باححأ كئاوأ )
 نودلاخاهيف ه)ةنلا لهأ

 (تائيسلا اوبسك نيذلاو

 ةئيس ءازج) هللا كرشلا
 كرسشلا صاصق لو.( اهلثع

 رانلا هللاي

 ١ هت ؟/ وس 4 رقءىداطاءز+لا 3

 4 مههوجو قعررالو 9 ءانالا عدا

| 
ٍْ 
7 

1 
 ا

ْ 
1 
1 
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  قهرام مهةعرال ىنعملاو ناوع © ةلخالر 1 داوس اهم ر 8 9 هامذال ل

 معدنإ :1ا ناجحا كثلوا #8 لاح ءوسو كر 1- نع كلذ 0 مهقهربالوأ رانلا لدا

 ا

 ١

1 
 ا
1 

[| 

1 

 أ اهفراخزو امدلا كدا2 اييعتل ن صار 0 :االو ا اهو لاوزال ةغل نودلاخا< قف ا

 1 ا اونس>ا ندد هلوق ىلع فكانو 3 اهلثع ةدوبس اح ّت اًءدسلا اود يذلا 0 |

 - 1 : ء / . 10 .٠ 2 ١ أ ا

 ١ 6 :حربلاو 5 ره ندلافاور ع رعجاو دار رادلاق رود ندم ىبهدع ىلع ىددفأ ٌ

 ةئيسب ةئدس ىز ا2 نا ىأاهلثع ةث دسءأج 0 تكلا ام نإذلا ءاز>و ردق ىلع ةكس

--_ 
 0 00 تع عالع 17 تك لا وا ١ ا لا ناىلع هذ هيفواهءلعداز الاهلثم

 | ١ ع

 0 لا 9: و هرب دج مهرس أ“ زد صار ارثءا امهتدامو رانا|نادعأ كثلواوا

 ةدازلا ا --و8 نيءدر ادع 0 1 اذأ و هاد 0 ةداب نلا تناك نيءم رادقع

 سد لظغاذي الاى 8 ناولإ دما هلةقلاع ا ١ ناس حوت نيءمردش ردةمرب يعاي ود 1 ا ىه
01 

 35 نالومهاوةنع ب.رحاو ةبؤرلاوه راذملاكلذو ةنملا ميعنل 1 ا :وكتاهيلعةدايزلا

 0 رحل 0 ةءاج لوع صر راهم هناي 3 هب قر /| ريع لع د ايزل اوج نإ 0 ةعاج

 جيسي ب وسم مجهم سس مع ممم تس

 ةدايزلا هله ىندم ىف وىناثلالوقلا «عأ لاو ىف ها 1| لع 0 ب ٌةرلا ىه 2 دانزلاناب

2 
 0 ةعرا اهلود>اوت وول 5 نمقف ع ةدايزا |لاقدنا هنع هللا ىدر ) بااط ىنأ نىلعن *رعىوؤر 8

 منك ماع ىلا تدعضتلا 0 ع ةددحاو تسحق د١ 00 دع با اونأ

 يدب نا دعاوسمو هدد جس وست مما ىو ع ده اع  ف  ح محما

 ِِع
 ٍ اهلاثم دعك هةيكندلاا ةذازلا لوش ن-سلان اك ةدانق ناق 0 هَ ند مهد ده جلمعل

 ىلا 6

 ا : - داتا ست

 اح
 هلا ند ةرئدم ةدايزلاو 2 لُدمةنسح عت | ا لي فوز هدام عبس 1|

 ِِع 5

 معاطع |امةدايزلا ونا ىهىنسحلانا كير زنال لوق سما !"لوقل عدها هلاق ن ناوضرو

 ١ مههو>وقهرإلو 8 ىلاآو هناعسهلوقو 6# ةمايقلاموب هءمهبساحال ايندلاىف «*#

 1 ةعسو دعب ههيصسم دعب رحت 7 ج» هند رك بج مجم د

 . دم 3

 سابع ن !لاقو رابعالو ا و كب اكىا 3 رد 0 ةنإلا لعأو 7-0 وىثغيالو ىندي

 ىلا مهرظندمب اذه ىليل ىنأنبا لاق ناوهالو ىنمي ضل ةلذالو # هوجولا داوسوه |

 نيذلا ءالؤه ناىنمي « نودلاخ اهيف مهةنملا باعحأ كئلوأ ف ىلاعتو كرابت مهبر |
 هلوق 6# ادأ اهنمنوج رمال نوهقم 50 مهدي نضال يطب كا ره ممفص تفصو
 | هناعبسمتلا رشام هنالعا 6 اهلثع ةئيس ءازج تائيسلا اوسك نيذلاو #8 ىلاعتو هناكس

 | ىلع مدقأن م لاح ةيآلاءذهىف حرش ةماركلا نم مهلدعا امو نينسلالاوحأ ىلاعت 5

 | نيذلاو ىتعي تائيسلا اوبدك نذلاو ىلاعتو هناع- لاقف رافكلا ب دارملاو تاسلا'

 | ةئيسلا ءازح مهلف ىنعي اهلثع ةئيس ءازح ىصاءملاو رفكلاام دارملاو تائيسلا اولمع

 ' تال انيب قرفلا لع هيشلا دعت اذه نم دوصقملاو باقعلانم اهلثم اهواع ىلا
 ”ةئامعبسلا ىلا ةرسثعلا ىلا ةدحاولا نم اهلماعل ابءاوث فءاضي تانسلانال تآسلاو

 000 ااا يزل هلاك ال[. أو امركتو هنم الضفت كلذو ةريثك فانضأ ىلا

 |( الدع)
 ا



 ( سنون ةروس )و هت 21107

 ةرفخ» ةدايزلا ليقشو راك | فقعءض 35| يعمم ىلا اهلاكما رشع ةدايزلاو مهتان- 1 ا

 فلا دلل لا دك الت مث ةياور ىف داز ىلاعت و كراس" ممر ىلا رظنلانم ||

| 
| 

 ١
 هللادح وىىلا رظنلا ةدابزلالاق ةدايزو ىنسحلا اوت ىذللهلوقىف سو هيلع هللا لص ظ

 هناهس هللالوقنع سو هيلعهتلا لصءتلالوسر لأس هنا بعكن ب ىبأنعو 6# مزكلا ْ
 هللادهجو ىلا رظنلا ةدايزلاو ةنجلا ىنسحلا لاق ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ىلاعتو |

 رظنلالاق ةدايزو ىنسملا اونسحأ نيذلل ةنع هللا ىذر قيدصلا ركب ىنا نعوم ركلا|
 لها ىلا هللا ثعب ةمايقلا مون ناك اذا لاق ىرعشالا ىسوم ىبنأ نعود#هللادحو ىلا |

 نم مهل هللادعأام ىلا نورظنيف هب كدعوام هللا كرجْنَأ له ىدانب ايدانم ةنيلا |
 هحو ىلا رظنلا ةدايز و ىنسحلا ا هّللال وقف من نولوقيف تاماركلا ||

 هيلع هللا لص هللالوسر نع لاق ىسوموبأ اهعفر ةياور ىفو«ىلاعتو كرات نجرلا |

 نا لوقنف لولا انأو ع ىلاغتو كراس هللادحو ىلا راظنلا ىه ةدابزلا هذه دارملا نأ

 قب نتا دوهعملا أ تفرصناف فررعتلا فرح اهيلع لخد ةدرؤم هاما قيقا

 ل

 هده لج بحو كيذك ناكاذاو ناركتلا مزلالاو ميعنلا نم هنا قا لحل ارياغم

 رسش نآرقلا تايآو ىلاعتو هناحم# هللادحو ىلا رظنلا ىتاثلاو ةنحلا معن نم كلذو ا

 كرام هللاذيؤر ىلع ةدايزلا لجو اهيعنو ةنخلأ ىلع 0 لج بحوف اًنضعب اهضعب أ

 ىلعتاد ةيلقعلا لئالدلانآل ةيورلا ىلع ةدايزلاة ده ل زو الة أ زنعملا تااقو ه ىلاعتو )ا

 ِِع 1 .٠ م 1
 هيلع دب زا سدح نم نورك بحي ةدايزلا نالو ةعنتمت ىلاعتو هنا هللاذيؤر نا |

 2 0 1 1-0 . 8 2 8 ١
 باحا ملقام قشاف ةيؤرلاريع ىلع ةدايزلا هدهاولج نب رسفملا نم هةعاج نالو

 ىلاعت هللاذيؤر عوقو ناكما ىلع تاددقةيلقءعاا لئالدلاناب تاضارتعالا هذه نعام اح ْ
 7 , 0 ا لا ا
 ةمحلا كلنداحألا تءاحو ىلاعت هللاةيؤ رم عنع ام لقءا!ىفدح وب ملاذاو ةر> ال3 ا

 ةطاحلا الو ا ريع نم اهرهاوظ ىلع اهؤارحاو اهءلا ريصملا بحو ةيؤرلا تادنان

 ِء أ
 ١ مى اذاهءاعدب زملا ناب هملعدي زملا سدح نمنوكت ناس ةدايزلانالو مهاوق نع تبرحاو 0

نمع ةرثاذو ةماقلا موب ث ع هللا نأ سو ا
 | لحد اذا لاق ل ىبأني نجحرلادبع نعوءما

 1 1-0 د رك ! 5050000 : عا
 |! نع مهل لمت لاق هوطعت / ىث مكقح نم قب له مهل هللا لاق ةنحلا ةنحلا لها ْ

 ١ لاق ةدابزو يما اوئسحا ندلللاق 3 ةوطغا' ىذ لك مهدنع رغصرف لاق لحو ْ

 1 ىلع تلدرنك 1 الاو رابخالا هدهف م62 ه>و كك رظالاىه ةدايزلاو ةنخلا ىنسك

 ا هسشلا تحوت كاد لل رابخالا نالو ةنحلا معن سح نم تسلهللاةيؤرو | ١

 ا ىتنلا نع ةرغ ب ع هدلمل_هسسإ ىريطلا ىورو##! بلم هحرخا دانا ع "1

 1 داوم نا اذه تكشف مال_بلاراد لا اوعدب هللاو ىلاعتو هناوهس هلوقىف ةنلطاوهو ا

 | انسأ ةذايزلا نم دازملا نْوكي نأ بحو اذه تيب اذاو ةنلا وه ىسللا طل

 1 دئموب هو>و ىلاعتو هياوهس هلوق كلذ 0 امو ىلاعتو كرام هللاذيؤر ىلع ةدايزلا ||

 ع ا. 8 8 .1
 ا هوحولا نسوح وهو ةرائغتلا اًيهزذأ نيسا ةنكال هال تداف ةرظا امر لادا 1

 يلا الخ دي لأ هوجو

 عفريف لاق رانلانم انجهتو
 هللاىلا نورظننف باحلا

 عم عل |

 بحأ أش اوطعأاف ىلاعت
 متع ىلا رظنلان م مهبلا

 ىلا اوتيل ان ذللالت

 بحاصنم بع/اوةدايزو
 اذه ركَذ هنا فاشكلا

 لاقوةراغا|' هدهبالثيدحلا

 هناعم عوفدع ثيدح هنا

 بحاصهدروأدق عوف سم

 ليقو حاصلاىف عباصملا

 دابعلا ب ولق ىف ةيول!ةدايزلا

 هللا نم ةرفغم ةدابزلال قو |

 ناوطرو ا



3 

 | قيرطوأ مالسالا هب
 أ ناس ىلع ةفاذ ةوعدلاف

1 0 
 | ةيادهلاوةلالدلاب هللا ل وسر

 راد لا مهلك دايعلا وعدي

 ا نويدهم االااهلخ الوم السلا

 وعل

( 
 ةنحلا رهو قد ةياوشللا

 006 نيدلل (

 ىتسسلا )هل_سرودللاب

 برلا ةيؤر ) ةدايزو (

 0-0 نع اذك لحوَوَع

 ىبأو سابعنباو ةشذحو
 ةدابعو قىرعشالا ىسوم

 هللاىو ضر تماصلانءا

 ريسافتلا ضءىفو مهنع

 ىلع نورسفملا مجأ

 ؟هللاىلا رظنلا ةدايزلا

 لص ىلا نإ تيهص نحو
 لخدد اذا لاقو-وهيلع هللا
 هللالوش ةنجلا ةنملالهأ
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 ككاو هللا لص هلال تال © غراجلا علقو مهعورز ا قارحاو مهرود ا

 عحار مكفي لابو نا ىنمي مكسفت أ ىلع م كب اما سانلاابسأ اي 8 ةظيرق ىنبس ا(

 سائلا ايت ا هلبق اع لصتممالك 0 .آلادازل حصيالايندلاةاحلا عاتموه |!
 دعب ىتبن نااهتنال كسفن أ | ىلع كيفي اغا

 لبج ىنبول مهضعب لاق ماظعلا بونذلا تار 5 نم ىلا ائاضقنا ةعرس قاهرصق
 لاقفد لثتن ن ومأأملا ناكو ارردش ىدللا اذه مهضعب ب رند ز ىغايلا كدنال .لدح لع

 هلدعأ رملا لاقم ريخت عجر راف ٠ ةعرصم ىنباانا ىنبلابحاص اي
 هز هيلاعأ كام 0 كي مو كج ىنبواف

 0 3 07 ا ل 06 ىندي نوم متكاع 2 كرت
 «ءامسلان مءانلزن أ ءاك 98 اهلاوزو اهتانفىف ىنعي «# ايندلاةويحلا لثم امنا 8# لحو نع
 تبا سابع نبا لاق # ضرالا تابن ف رطملاب ىأ # هب طلتخلاذ #9 رطملا ىنعي

 ىنعي © ماعنالاو  راقلاو بوبا نم ىنعي ه« سانلا لك أي امله نول لكم ءاملاب
 واو نكس ا ٠ ءاعنالا لكل اقر

 ١ ««نولمعت منك اعركتينتف 5 ةمايقلا فكم ا لامار يس ىنبا |
 | باهذو اهيضقت ةعرس ىف ةبيحعلا اهلا هك امندلاة وبلا لثم 8 00 هلع ءازكلاب ا

 مدهو ةرفكلا ضرأىلع نيلسملاءالئتسا وهو قب نوكيدق لب تلق قحب نوكيأل ||

 ا ضءب ىلع م 5 ىعب نا ىنعملاو اذ: م 0 لق ه«امندلاةوحلا عاتم 00 دلع 0

 عمم كتام> ةدم ىهو ةلملقامايأ الا ضب ىلع ركض

 نهو هسفنلف اكلاص لعزم هلوقك مكلا عجرم

 مكيغب ريخ هنا ىلع عف نراعي م كرب قو انا ةايحلا عاتم نوعتقت ىأ صفح (امندلاةويلا عمرا اسأ

 ريح رهو كلانا ىلع | كور روس ا , دعب اع اءاثعدو ه4 20 1 مهرلع ىجبف هاوقكهتلص مكسفنأ اعو

 | ىلع هناوأ م 7 هلابو ناذ # مكسفنا ىلع مشب انا سائلااهيأإب 8 قح داسفا اهناف أ
 | .اهباقع قيسو قينال ندا ةشنم © ندا ةويح عاتم 8 مكسنج ءانباو مكاثنا' ْ

 | كلذ هربدقت والخ د رخو أ هتلص مكسفنا لعو كش ريخ هنا لع هعفروا أ 2

 ريخ كعب ريخ عانت مو

 روصم ارت م ريح عاموأ

 امندلا أم ا 1 وه ىأ

 ريخلا | عرسأ ثيدملاىؤو

 لعأو ا كرا هي اياوت
 نيعلاو ىلا اباقع رشلا

 نال ىورو ةرحافاا

 ىئبلاامادلا ىف هللا امهلخمل

 نعو نيدلاولا قوقعو

 امنع هللا ىذر سابع نبا

 لج لع“ لبج ىثبول
 نب د نعو ىغابلا كدل
 فا مك نما | ثالث تنك

 فكدلإو ا هلا ةئلع 0
 اع'ا 3 هللا لاق ركملاو

 الرا كفا لع
 الا ' لقد

 امعاف 30

 انيلا مث ) هسفن 0 3

 م دك اع مككننف و مكعج ع

 مكيز 00 ا وأمعت

 ا را 35 ا هيلع

 نم (ءاعسلا نم ءالؤأ اك

 ءاملاب (ه. طاتخاذ) بالا

 ىأ (ضرالا تان )
 اخىّت> كيلمسل كيتشاف

 ل امر اضع ه4ضعاإ

 هيل وع 8 ىعا 1 سشانلا

 (ماعنال او)لو قبلا ةبلاو راق أو

 ) نساتنلا| 2 1 27

 ( ركشب اغا ) ةكم لهآ" اي

 نمو هلعأب

 توملادعب ( مكمح مانيلا مث ) قبتالو ىن-فتايندلا عفانم (ايندلاة وحلا عاتم) هتبانج (مكسفنا ىلع) كتيباهف كل واطتو مكلظا
 نم هانلزلا ءا6)امانفو اًءاَش ىف (ايندلاةو.ملالثماعا )رشااوريللا نمنولوقتو(نوامعت متكاع م 5

 ثوكعاا ( ماعنالاو) راثلاو اموبلا (شانلا لكاعأي ) ضرالا تاننب طلتخا ( ضرالا تاينهب طلتخاف ) رطملا ىنعب
5 



 ' الش ىإ ففضعت اذ (فصاع خر) اهتقلتىأةمطلا خرلا وأ كلفلاىأ ( امتءاج) اهمماقتساو اهلل عرلا كلب (اماو>رفو)

 وه(جوملا,هءاحو) بوبهلا
0 1 

 كك )م ا اكلم اا

 ىحلاب ودعلاةطاحا

 هللااوعد) ك اهالاىق ذاثم

 ربع 0 ) 006 ع

 لعد

 نولوش هريغ هعم ل

 ( هذه نم انآ نكلا)
0 

 خرلا هدهنموا لاوهالا

 (نب رك اشلا نم نورك
 نيكس قم كب نينم ؤم كتترعنل
 نوكلا لهي ملو كتعاطب

 ىف ريستلل ةياغ كلفلاف

 ةانووخم نكلو رمملا

 ىددعي ةمقاولا ةيطرشلا

 ريسي لبق هن اك اهزيح ىفاع
 ةثدا1 ]دع تسقوأذ] 0
 نم ةكيناوتلا تناك
 فصاتعلا علا ”ىخ
 ناثلاوجاوبألا كارتو
 ءاحضالاب ءاعدلاو كالهلاو
 1 امتءاحاذا باوجو

 مهءاعد نال |

 وهف كالهلل مهظ 0
 مهاجنأ ايف ( هن سيئام

 (ضرالاىف نوغس مهاذا

 قود (قحلاربغب) ام

 بحخ ا ( اماو>رفو )

 ةنكاشلا حرلاب نوحالمل

 عد )نفسلاىأ (امتءاح)
 ديدش فصاق ) فصاع

 مهكر ) جوملا معءاحو )

 ةيحان (ناكم لكنم )جوملا

 منا)اونشاواولع (او تب
 و ةزواع ُ ننوكدل) كسلا 6 وخرلا ( 0 نمانتيجن أ نئل)ءامدلابها ندر رغم( ن .دلاءا نيصاخ هللا وعدل وكذهأ( م.طيحأ

 ( قحلاريغب ضرالا ىف ) نولواطة(نوغ مهاذا) قرغلاو خرلا نم (مهاجنأ لف ) نيسعيطملا نينم الا نم(نب ركاشلا نه

١ 
1 

 ؤ
 ظ

 جرااوأ كلفال ريمشل اواذال باوج هكاهتءاجإ# خرلا كلتب هي اهب اوحرفوإلل بوبهلا |
 | جوملامه ءاحو 0 بوبيهلا ةديدش ف ضقا كتاذ تقام 2 0 اهتقلت ى كا ةيمطلا |

 ا 0 لاعشا لد اونظ نم لدد وهو فقؤا ةدش ند ضراعملالاوزو ةراطفلا مجارتل ١

 | .لوقلا ةدارا ىلع © نبركاشلا نم نن وكنا هذه نم انتيحا نأل ف مهنظ مزاولنه مهءاعد د

 | نوغي مهاذا 2 مهئاعدل ةباحا هك مهاجا ف 2 لوقلا ةلح نه 3 اوعد لوعفموا أ

 َ نيلطبم ه© قحلا رغب #3 هيلع اوناكام ىلا اوعراسو اهيفداسفلا اًؤاحاف # ضرالاىف |

 || مهراجلا علقو م يعور قارحاو ةرفكلارايد نيلسملا بير نع زارتحا وهو هبف

 8 للا 00 31 ا تايم 0 : ءاجف دي 0 2 5 5 500

 ا ]| داتحاو هان ءاملا ةكرح ل 0 200 ءاملا ب داوم العو 00 1 ظ

 0 0 ءاعدلا هتلاوصلخأ ءالبورضو ةدشىف اوعقو اذا اوك ير هللاالا ايد اليلاوا ٌ

 نت ىتلا دئادشلا هذهنم ىنعي ههذهنمإل انيراي انتيحنأ نأل نيلئاق ىأ هانتيحنأ ظ

 ناكم لكن م )ءاملا -ه© ١:9 زيوس ا رسقع ف داق ءزدلا ؟ةارملانم (

 أ . مهيلع تددسو اوكلها 0 ' مه طديحا مهنا ارطوو» هام ا ع هك ناكم 0

 | كارشا ريغنم «©ندلادل نيصاخم هللا وعد## ودعلا هب طاحا نك ا

 ا .نايككحر حرفو ىن-عي # اءاوحرفو ةنك اس ةبيط حرب نفسلا ترحو ىدعي

 ' عرلا دجوو ةنيفسلا بكر اذا ناسنالا نال ةببطلا خرلا كلتب كلفلا كلت
 | جرام ءاج ف كلذب ةميظعلا ةرسملاو ماتلا عفنلادل لصح دوصقملل ةقفاوملا ةببطلا

 ا الا ةنيقسلا 9 ءاحو ىنعي 6 ناك لكم 7 مهءاجو ل“ 0 0-0 8

 ا 0 0 هنأ 3 هقمقح نولي واكل نا ناكالا صالخاالَق ةقحلاوزعلا

 || نه ىعلي ه6 نب رك اشلا نم ناوكنا 0 ةديدشلا جاومالاو ةقصاعلا حرلاىهو اذ |

 ]| «مهاجناالف له ةدشلاءذهنم هف نحن امم اتصال انيلع كماعنا ىلع كل نيركاشلا
 || مهاذاإ# ايف اوناك ىتلا ةدشلا نم مسطيحأ ممنأ اونظ نيذلاءالؤه هللا ىجنا الف ىنعي
 أ اوزواحمذ ضرالاىفاوغبو هودعوامهللااو 1 م ا يق ميل كاريغي ص رالاق نوٌس

 ىلا لطضأو اه رهظ ىلع ىصاعملاب لمعلا وار فكلان 3 3 هللا سعأ ام 1 أ 76



 ٌْ 0 هدرا 8 لغفلا | اة ا الق

 لا لع ءاز حلاو ا انك 1 00 وهو دركلاءا انخاركملاو ةيطرشلااذال

 1 0 قءااوز دام ن لع 4 3 و ماقتالا قد غ1 نور ا نود انا نا#

 ا قفا وبل ءام اا نور 0 3 وقع نع ى» ىلا هت هللال 1ع 0 نا دا ةظؤملاىلع بد '

 1| ركلاو كلا ل مدعو ريسلا ىلع 0 م ىذلاوهؤ هلام .

 ةبمغلا ىلا باطل نع لدع اهنفنع # مع نرحو ؛ ف نف_سلاىف # كلفلاىف مث

 ٍ ةئيل ةيرط 2 0 مهبلع ركذو ,هيااح ن نم خم هل مهربة ركن 2 36 كاب

 منه ا عوقو اؤحاذ

 نا لبق هيلا اوغراسو

 سه نم مهسؤر اولسعي
 ىنعي (انلسر نا ) ءارضلا

 ام نوتكبر..) ةظفحلا

 ام ناب مالعا ( نوركك

 ىلع قال اءفاخ هنونظت

 اوناكو هريظن طقس محن غلط اذإ لمعلا ل اك نه ترعلا 8ع ءاينالاورماغ اج ْ ءايلابو كتم مقتنموهو هللا
 مريس ىذلاوه ) لهس نومهتملا ميزي اك جروأ رطم دوجو نم كلذ دنع دبال هلا ةيلهاملاف نودقت» ١ ٌا

 مكلعجي ) رحلاو ربلا ف

 تاؤاسملا عطق ىلع نيرداق

 باودلاو لجرالاب
 راحلاىف ةيراجلا كلفلاو

 ة رمت ريسلا كش قاحتوأ
 ْق منك اذا: ىح) ىاش

 ةرمييلا ا د( ملكا

 نفسلا ىأ ( نيرجو )
 نم عوجراببةنع ( مم )
 ةغلاملةبغلا ىلا باطلا

 ةيسط نم م1 مو عاطو 0 اا هال 0 ربث أعلا لاق 0 نه ك0 2 1

 ئىآك
 و كلذ ةدك مالاس !اهماع ىلا ىف ف تل |"

 ىلا كلذ 'دتن ًانماماو ةلالدلا ىنمع لعاج وهف اليد هلدحينمامأو ريثأتلا كلذ لعق |
 متنا ن ١١ ل: 5 اذ 5 2م رفكو 2ك

 رفكب 5 دقكلا 00 5و م1 موق همرحو موق ههركدتف اهمارذتا زو< ىلا ةداعلا

 10 جم

 ”ىهلا فرص نع ةزابع ركملا نال اركمهتلا تايآب مسيدكت ىمسو رعأ هللاو هللاةمعت

 | لكب هللاتانآ عفدىف نولات ةكم رافك ناكو ةل_حلا نم عومب رهاظلاده>ونعأ

 ١ لعأ هللادعاب مهل لق ىأ  اركم عرسأ هللالقإل دسافملانم هيلع نورد ام
 ١ أيام مكلا عرسأ مكك اله ىف هياذع ناو ءازلا ىلع ردقأو اذخأ دغأو ةبوقع
 مهلاهما وهو هنم دشأ ركك مهركم لباق ركملاب هللاةمعناولباق املو قا عفدىف مكت

 | نويتكينييتاكلا مار مكااجل ىنعي #نوركعام نويتكي انلسرنا# ةمايقلا موب ىلا

 نوزو اهب اوضتفي ىتح ةمايقلا مون ىلا ةئيسلا ةبقلا لاعالا مهلع نوظفحمو

 ' مريس ىذلاهتلاوه ىنمي هي رعلاو ربلاىف مريس ىذلاوهإ ىلا#ت هلوق ## مهركم ىل
 ىداهلا هللاوه هانمم ليقو كلفلا ىلع رحلاىفو باودلا روهظ ىلع ربلاىف مكمحم ىنع

 ربلاىف ريسلا بابسأ ركل ”يهملا وهوأ شاعملل ابلط رحلاو ربلاىف ريسلا ىف م

 عملاو د>اولا ىلع كسا نفسلا ىنعي # كلفلا ىف م منك اذا ىت># رلاو |

 | ءانك ناك عج اهم ديرأ ناو لفق ءانيك ناك د>اولا ام.دنرأ ناذ نافنت امهاريدقتو |

 اماكرب نفسلا ترجو ىنعي 4 مهب نيرجو 8 ىلاعت هلوفل عجلاانه اب دارملاو دس ١ ظ
 فاشكلا بحاص لاق تاق ةيبغلا ىلا باطلا نع مالكلا فرص ةللانامإ كاف نان

 راكن الا دب ع مو ئعدتنو اهم مب مدع مهلاح م هربغأ ر 0 هناك ةغاابملا هنم دوصتلا ْ

 تبوبهلاةئمل ) ةيبط 2س (

 ةفضالو ةقصاعال

 (ارك رعب هللا لق )

 هللا مهكلهأ ةبوقع دشأ
 ةظف+ ل ا(اناسرنا)ردمود

 "اكمام نوتكي)
 بذكلانم نولو_ةئام

 ىداملا نم نوادمعتو

 مكظفح( مريس, ىذلاوه)

 ىلع ( دبلاىف ) مترفاساذا

 قو ( رخلاو) باودلا
 اذاىّتح ) نةسلاىف رعملا

 دمحم دورس جو يسوم جوج ج همس ماا كح تاق 101 1 ا ا ن7 تل ا زا ا اما ل 0

 ةازنع ا 4 ياع هللا لص هني 1 ىلع هدام ءل هللا ةيطاغ نأ هريع لاقو عيقتلو |

 | ليقو بئاغلاىلا هدرب نا نم ند اطاخلا ماقمابئاتلاءاقأ نم لكو بتاتا نك ا
 كت نوع ص 0 ةمط ب 8ترتلا مدل 2 )د وضل ام علا نممالكلا قف ةتافتالاول“ ا

 هيك ا ةنل ( هيَ دطحع رب ان 7 0100 ,حو) ) كاان 8 و 5 ١ نقسلا ف ماكر ( كفل ف



 ١١ نم ةيآ ىأ ( ه هدرنهذيا هلعلزت ًاالوانولوّدو) باتعو

 ١ 4 رثعىداحلاءز رجلا لاذ ا

 0 دا ) هوقحرتق
 5 لشاا 1 (نن رظتنملا نم
 رح مانعا م 35
 (سانلاانّتذ ًاذاو) تا" آلا

 ابصخ (ةجر) ةكملهأ
 ءارض 2 ينم

 لوز 0 0 زريغال 3 هةح "ادم 4 1-7 0

 1 00 !ذ خاهوحر 9 ىتلاثاي 8 ند 4 هول هلع لزن ا رارقر#

 7 هكاور ,ظتناف قهاهل زنا نع فرصتدسافم ةحرتقملات اب .ًالالازنا ىفالعي هإءاو لعب !صتةخ اوه ١

 1 لزتام ةدوحح 5 كب هللا لعش اك ضي نر رطاقلال مكعم 5 2 هوعح رتقاام لوزنل

 | دعب نم ا ي بك ساتاانقذا اذاوإل هريعر كحارتقاو ماظعلا تايتآلا نمهيلع |

 أ' لايتحالاو اهيف نعطلاب * اننايآ ىفركم مهل اذا ل ضرعو طسقك # تس ءارضض |

 عوخلاو ل 7-2 2| نعي( مهعم 1 اوقفطف ايحلابهللامرهجرمث ن د17 اوذاك يح نيتس عبس ةكم لعا طخ لبق اهعنديف |

 ( انايآىف ركم مهلاذا )

 اهعفدي انناي اب اوركم ىا

 ىلاعتدا ىور اهراكتاو
 نيئس عسب م طاس

 اوداك ىت 1 له ا ىلع

 انمحخ 538 نس اب مهجر مث نوكليي

 اف

 ل نينمؤملا لخداف ايندلا ىف مهني ىضقل ةمايقلا موي نود باقعلاو باوثلاب هيف إ

 مددعوم ا ادالا هللا ن ره قيس 0 مهر م نانلا رئاكلا لخدأو مهناعاب أ

 لفقو هلع ةحملاةماقا دعبالا ادوك نحل 2 ١١ هللا نم م لتقو ةمايقلا مون

 مهل ل هتجارال ول 5و ىضع تقيس كلا هلو ى هه هلا كه تقيس م ةيلكلا 0

 هيف اوناكامث مهني ىغش مث ةمايقلا موي ىلا هتيرت مرخأ ا امدلاىف ةبوقعلا |
 6# ه.ر نم ةيآ هيلع لزن أ الوله ةكمرافك ىنمب ؛ «نواوشوإلا ايندلا ىف ىندي نوفلتخم |

 3 دجلاب مهل لف ىأ «لقفإ# تايآلانم هيلع هحرتقت ام دم ىلع لزت اله ىنعي

 ٍإ دحأ سيال ل تا[ اعأو بقل ةةزره هنوقلأم ىذلانا ىنعي هي هلل بيغلا اعنا

 |١ اهلوزن ىنمي 6# اورظتناف 9 وهالا ةينآلا لوزن ىتمدحأ عال ىنمملاو وهالا كلذ |
 16 قل |راهظاب انتين هللا ءاضق اورظتلاف ءانعم لقو 4ك نب رظتتنملا نم ءه ىلإ ف

 نعلق ىقيضو ءالب و م دعب نم قعر 2 مويس ءارض كعب نم 0 همعاو 7 أ

 رطملا مع سيح ىلاعتو هناعس هّننانا كلذو ةكم رافك انه سانلاب دارملاو مهاص

 نون :ءطل ١ وقفط مهج راش

 نوداعيو هللا تإبآ ىف
 هلع هللا ىلص هللالوسر

 للوالااذافهنودكيو !-و
 اماوح ةيناثااو طرشلل

 تكدقاع ةكش مصت ناو

 ع 0 ع

 لزئاو مهجر ىلاعت و هنا هللا نا مث لدقلا 8 2 وحان ره ١ وكلم ىد نياس 62 ا اوطنق ةئيس مومصت ناو

 ع

 اوظعت ٍِق رضلا كلذدعي سا |١ شاعو دذ انلا تيصخلا ىح ا طملا مهيلع 1 هةر ضال انقذ اذاو

 ءانفخلار كعملاوب ارك

 1 ةيراخلا نم ةيطود- 36

 قالا ةيوطملا ةروكملا

 اذا © ىلاعت و هناحمس هلوق وهوركملاو رفكلا و داسفلا ىلا اوعحر لب كلذ

 ناكحت نإ لئاقمف لاقو :ءازرتماو :تيدكت أ دماغ لإق © اننا 2

 لوقلااذه ةح ىلعل درو اذكو اذك ءون انيقس نولوشي اا هللاقزرءاده نولوشال
 ىد معطلاخ ميم ىنوم و

 مف اهرثأ ءوس اوسدحأ

 ةكمرافك دي (نولوشو)

 ةالص إسو هيلع هللا لص هللا ل وسر اند ىلص لاق ىنهملا دلاخ نب ديزنع ىورام

 اله لاتف سائلا لع لق فرصنا الف ليللا نم تناك ءاعس رثأ ىلع ةبببدحلاب عيصلا
 رفاكوى نموه ىدابع نم عبصأ لاق لاق ٍلعأ هلوسرو هللا اولاق مكبر لاق 0 : ا

 انآ ردامأو دك اوكلإ زك و نوم كلذف هتج-رو هلاك انرظف لاقئم اماذ |" لزت االع(ةيلعلزن االوأ)
 . ىلعهلوق« نيوعحتلا ىف و هاح رخال وكلاب ا اذكو اذكءون ان رطم (ةيآ) مالس /اهيلعدشمال

 4 ا لوشام لع(هب هر نم )ةمالع

 0 هانق نا رطم ضال 5
 رطقب هنآل ءامم نطملا ىعمو للا عقو دق ناك ملا كاما هع 0 ) دحماي (لقف)

 | 7 نه ث (ةج 1 1 او) 77 اهل( نب رطننما نم كم كهمىنا) ى اله(او رظتناذ : هلة" الال وزني

  نآرقلاو مالسلاهيلع دمعت 113 بيذكت( اركما مهلاذا) ىراصأ ( سم )هذه ( ءارضدمب (نما) هن

 7 د 0 وسو
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 7 ةَروَح ءْر 0 لو كا 0 فون 0 ىلاتو هنا ودسومت ذ>7

 نع # ن رو رشا ٠ اع ىلامتو م 1ك نا قمابال 15 0 وخد

 انه قاسكلاو ةزجك ارقو هاذ موك رس نيذلا ءاكرسشلا نعو مهكارشا |

 ةرطفاا ىلع نيدو> وم 4 ةدحاو ةماالا سانااناك امو ني ءالاب مورلاو لمملالوا 2 |

 دع وأ ليام لاق لتقنا ىلا مالل_بلا هيلع مدآ د26 كلذ و قا ىلع نفت 3

 ليطابالاو ىوهلا عابتاب * اوهناتخاف لس لان ةرتفيف لالسغلا ىلعوا نافولعلا 1
 ا

 نيعضوملاىفو

 هدف

 قحلا ءاشا و لطبملا كالهاب 3 نوفغلت< هيف 6 ة وا داع 4 مهند ىصقل 0 ءازخاولا

 روه-هللم اذه لثمو ادو>وه نكي ال بدو هللام واعم 0-0 ثء.حو هللاوزعل

|| 
 ىنم كلذ هللا لعام لوش هسفلق 0 ىادار ذأ ناك ناد | قاف فرعلاىف ا ْ

 © نوكرشياع ىلاعتو هنا 0 عقوالو لق هنم ”يفلاكِلذ ىلصحام هناددوصقم ا

 ١ هانوكينأ انتو ذاب الا و اعل ازو ءكرشلا + نع هسفن ىلاعتو هنا هتلاهزت 0

  | 1ةدحاو3 دم الا سانا! ناك امو## ىلاعتو هناتعدمإ وق ع هىلعإ الو ضرالاو تاومساا ف

 ندوهو قا نيدلا ىلع اهيج اوناك ىنعي رذاكو ْن هود هىلا اوقر 2و ىع « اوفلتخاذ |[ "ا

 نأ 1 مالسالا ند ىلع اوناكهتنرذو مال_سلاةياع مدآ نأ كلذ ىلع لدو مالسالا |[ أ

  1م مالا_بلاةيلع حوت نمز لب كلذ ىلع اود لق و أوفات ا 6 م لماه لاق لف 5

 دعم نمو حوت جورخ تقو ماللسالا نيد ىلع اون اكرم لقو احون هلاك هيف ضال

 ليلخلا مهاربا دهع نم مالسالا نيد ىلع اوناك ىلإ 5و كلذ دعب رولا 3 ةئيفسلا ا

 ا
 هلو َّق سانلان م دأ رمل نوكب لوقا م 0 م ن ورع هريغنأ كلل مانا ا

 رفكلا ف ىنعي ةدحاوة أ سانلا ناكل قو ةصاخ برءلاةدجاوةمأالا سانلا ناك امد ١
 أ
 ةروس ىف ىلاعتو 8 هلو# هيلع لدبو نيرم.ةملأنم ةعاس نع لوقنم لوقلا اذهو | /
1 

 قطف كدا اوناك مهما ه هانعم لق و جراخ نه لياد ىلع فوكوه وهف رك ناعانم ا

 م-وديلعمتلا ىلع هلوشب ةراشالاديلاو نايدالا ىف اوفنتخا مث 3 يمص نيلسلا ةرطفاا ىلع أ

 ىلكلالاق لزالا قباسف كلذب ىذق و الجأ ةمأ لكل لعج ىلاعتو هناحعسدلا | ١

 ا نسحلا لاقو *«نوفلتخم هيف ايف # مهنيب الصف كلذ ناكو نيبذكما ةبوقءلا لدعتو
 اناا يف مهلع نقال نا هللاذمك م ف د ل كر 0 تقيس ةلك الولو

 1 2 أ تدرس ةلكالولوؤف ىرخا ترصاو ة 3 اط مسعف مالا تا !رلا ةئعسوأ |[

 كلذو ءهذيباوفلتحي نأ ريع 5

 ٍ لصفلام 0 هناف ةمايقاا مون ل م لصافاا كانا أ م1 م مكحلا ريخأتب « كبر نم ْ ١

 ١ ىلع سانلاريصي نأ موطمال هن راشد رع ا نايف نيد :ااهللا ثعبف 5 5 رقيلا |

 1 هللا ىلص ىنلل 2 ماس هيقف م مسأ اعاو ا 0 اوناك مما دحاو نبد ا ا

 | اوناك ند ىأىلع لدام هي الاف سداو ةدحاو أ ساناا ناك ىل و م هيلع ا 1

 ا ةرطفلاب دا رااو كداذكخ 0 هناريصتب 3 ةئادوم هاوباف ةرطفاا ىلع دلو دولو لك | |

 | ىنعي كبر نم تقبس ةلك الولو © ىلاعتو هنا هلوق # مالسالا ةرطف ثيدخاىف

 ْ ياللا لوزن ىنعي # مهني ىضقل » باذءااإب مهكليال ذئاو ةمالا هذه لاي

 ب وسج ررو بج موس س_ جو

 ءاتلابو كي رشهل نوكينا نعهناذ « سأوب

 ةاودوهامو ىلعو ةزج
 ا كهلان ع ا ا

 نءوأهنمهنوكر سثن نيدلا

 سانلاناكامو) مهكارشا

 ءافن>( ةدحاو ةماالا

 ند ةدحا و ةمه ىلع نيقفتم

 ىلا مالسل هيلع مدآ دهعىف

 دعبو أل ساهل ماق لتقنا

 نمهللارذب منيح نافوطل |

 ) وغاتخاؤ )ا رايد نيرفاكلا

 ةلكالوإو ) الاماوراصف

 وهو ( كب رنه تقدس

 موبىلا منيب مكحلا ريخأت
 ( مني ىضقل ) ةمايقلا

 (نوفلتخ هبفاهف ) الحاع

 ريماو هيف اوفاتخااميث

 ق.سو لطدملا نم قا

 نا ىهو هةكطلل هلك

 فئ.اكتراد راذلا هذ_ه

 رادلا كلتو
01 

 باوت راد

 ها زل ) هناوهس ١ ا

 دلولا ندع

 اع )ارب ريق وعشر (ىلاءتو)

 نانوالا نمد ( نوكر رس

 كيرريشلار

 نامزىف( نال انك امو) ا

 نمر ىق لاّشو مهاربا

 00 ع 3

 ) ةدحاو ةمآ الا ) حو

 رفكلاةلم ةدحاو ةدىلع

 نء ردم نيمدفلا هللا ثءدذ

 ) اوفلتخاؤ نيردنمو

 ن رفاكو نيزم وه اوراصف

 ١ | ةطالواو) ) 00

 نوفا ام ( نوفلتح ؟ داى ( هقايفإلاوكتلمل( مه شا كب حر (انلر نا ع باذيلا 'ه



 اناوداو وذو كب رشوذ هنأ ىف هللا ىلع نيك رمثملا فلما ءارتفاددرب ؟رمشعىداحلاءزجلا) نأل قحب (ابذكمتلاىل !ءىرتفا
 ةهيلاو وفاضأ# ايداقت ناك

 6 آ؟بذك و ا)ءارتفالا نم
 بذاكلان ا ناسهيفنآ رقلاب

 ىفهتاي اب بذكملاو هللا ىلع
 حفبال هنا ) ءاوس رفكلا

 نم نودبعيو نوهرجملا
 ) مهرضيالام هللان ود

 (مهعفش الو )اهتدايعاوكرتنا

 نواوشو ) اهودبعنا
 انؤافش) ءانصالا ىأ(ءالؤه
 اعلا ذىأ 2

 0 0 أو ثعبلاب

 توكن 2 هللا ثعبنال مهناعأ

 ثعب نكينا ةمايقلا مونوأ

 الاع هللان وش لق)روشنو
 ءاعفش وكي هنوربخعأ (اعي

 سيلاع ءابنا وهوةدعتع

 امواممنكيملاذاو هقول
 عيمجم ملء وهو هل
 هاوقو ايش نكي مل تامواعملا

 ( (ضرالاىفالو تاوعلاىف)
 دودو » ملام نالهيقتل دك" 5

 ايذك كك هلنا 11 لع خا(ىرتفا

 هلعدمعك (هناي 0

 | (فيالدنا) نآر قلاومالسلا

 (نومرلا) نبال و وبن
 ادع نم نوت رشا
 ةكم رافك ( نودسيو )

 ١ (ممرضيالامهللانودس)
 قالوامدلا ىف اوديعي لنا

 ( ,هعفتيالو ) ةرخآلا
 ىفالو امندلاىف اودبعنا
 (ءالؤهنولوشو)ةرخآلا
 (ان ؤاعفش) نانوالا نوئعي

 (لقهشادنع زان نود

 رك جا تي طم و وم ان وهال د ان دلو صب 127800000 نجود حصل 52: ةسو كك جاع دع شع ثلا 7

 ١ سس جر 2 وي وب يرو وص بوو وج م اس اتا ا ار تا ا هس تحت و تح 702

 هلعا » رضيوأأمفنبملا (ضرالاىفالو تاوملاىف) سيل نا( يالاع ) هللان ورب !( هللانوئشن 1 ) دمتي مهل 6

 ا نوديعونومهر 0 ,فكف © هاي ١ بز 8 دلووذو كبرش وذاهنامهلوق أ

 ةهلم ىننلل ةدل وم فوذحلادناعلا نم لاح  ضرالاىفالو تارا 9 ام ع ا

 ملو ايدك هللا ىلع رف مل ىلا ىنءملاو رد ىو اك رتءا نأ كونا «ابذك هللا ىلع ىرتفا

 | لوا نارقلا اذهناءانعم لو دلو اىيفرشلاو ,ءاهزام لات هيإإو كي رش هلنأ |
3 1 

 ”0 ]أ امدلافدحأ سل لاَغ نأ تحوى ١ اتاني اما ا

 3 هتبادنع نم نارقلاز 2 ىنمي هي هناي اب بذكوأ 9 ىلاع:هلوق ة وهو هني اب مبدا نك |

 5 ءالّؤه دعو ىنعي مهعفخالو مرضي لام هلا نود نم نودبسيو 8 ق عسا ا

 اهود ع 8 ١ مهعفنالو 00 اورو اه ولع ل ١ مه رضتال ىتلامانصالا نوكرشملا أ

 ادوجوم» ناكولدنال ةتبلا هلدوجوال هنأو عيفشلا كلش هللا اع ىنن دوصقملاو مازلالا

 || ىف لامتهتلا ىلع مهئارتفاب كرش هلل ملاظتو أ ةيانك هيلا وفاضاامايدافت 4 ابذك هلا ىلع ىر

 دوعملاو رض و عفش ل :.د_ال داجح هنال 7 مهعفشبالو مهد رس الام هللن ود نم

 | نولوشو 8 ف رض عفدوأ عه : باجي هندابع دوعي ىت ايقاعمو امدثم نوكي ن را ىتش

 1 آلافو امدلاروها نه انمرع | ف انل عفت 6# هللادنع ان ءاعمش نانوالا 34 الؤه

 ةداسبع اوكرت ثيح مهتلاهج طرفنم اذهو هبف نيكاش اوناك مهنأكو كنب كيش
 ا اعر هنا مهوت ىلع عفشالو اا 31 اهلل هام: عىل نانا ا لأ
 5 وابعد ا 78 0 00

 د نوكيال ا تامواحملا عيمج ملاعلا هلعيالامو هدنع انواعفش ءال ؤهوأ م . كو عيرقت

 اللا اىهنف تادؤحوملان هم "كالو ىضرا اماو ىواوس اما هللا نود نود سيامنا ىل اع

 مععزف بذكلا هللا ىلع ميرتفادق م مع“ 1 هللادنع نم ن نا رملاادهنا ىلوقىف هيلع بذك أ

 هكللع هتيرتفا نى تيَح نم 3 هسفن ىلع رظأ ام دلا قا ناكامل هللادنعنم نأ

 دقف هللادنعنه ن ارقلااذهنوكي نأ عر 1 فرح 5 ىلع رظأالو

 ا 1 ودع ادهو نيك علا ىنعي 6 ن وم رجا جليل هناي ديحوتلال اًمالد رد

 ا نعالا قيلتالو مظع ةلاعاو 01 مظعأ ةدايعلا ناو عفنالو 1 ذاجو هر راخ امال

 نولوشو ِظ عفخالو ا ةراحوداح ماتصالاهدهو تدعو يو 0 رعب

 | اومهوت ناعما نلهأ لاق ؟ هللا دنع ان ٌؤاعف_ثوف اموددرعإ ىلا مانصالا قع «ءالؤه

 | لغتشن نكلو هللادبعن نأ لهأب ان اولاقو ءايا ممدابعنم هللا مظعتف 0-00

 ارابخا ىلاعت و هناحم# هلوق هنمو هللادنع انلدعفاش ن 1 امناف مانصالا هذه ةدابعب

 نوعزب م هر نالوق ةعافشلاهذهىفو ىف اىلا انويريلالا م هدعتام مهن ع

 : 0 ملأ 00 ا ىاثلاو سابع نبا نع 0 55 نا لاق : 6 رح الاى مهل عفت اها

 | «لت 9 اثعإ نودقتعمال اوناكم مد كس هلا مهشيأعم حالصاىف امدل 9

 06 ىعي ضر ,الاقالو تا وعلا اعب الاع . هللانؤش أ داب ملل

 قيرط ىلع اذهو ضرالاىفالو كاومسلا َّق مكر م هللا !عيالو كر هلنا هللا

6 



0 
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 ل سمكا 77/

 الرثل لك نع العو قطن ل 1 أ 0 ِ ا /

 ةانأىأ 3 نولقعت هتالفأ ىلاعت هللا نم هد د مدنا 0 نيرخ لا ثيداحاو | ظ

 نم ظانف  هللانم الا سيل هنا اولعتل هيف ركفتلاو ريدتلاب مكلوةعنوامعتست
5 

 هّتْض راعم نع ء ءاوصغلاو ءاغلبلازغ 1 ةعالبلاو ةحاصفلاو قا مراكمو : لاو || ١

 نمل ىلا تهل نك ىحوالا 0 اذهن نا لع بقان مهفو ميلس لقع هلنم لكف

 نمءالىلا اك هللادنعن م نا ةلا اذهنا قع ه# ن ولقعتالف ألف هاوق وهو هسفنددعل ١

 ةشدملا ىلارح اهفةرجعلا رس ميلا ىحويةنسةرمشع ثالث كف ةنسيب .أنباوهوإسو || 4

 ِش هلع هللا ىلص هللا لوس رناةباورىفو و هللا يصفون 2 لياس سدع ايثكفا |

 ءوضلا ىربو توصلا معسل 0 0 سَ ع ' ماقأ سو هيلع هللا لص ىتلانا 1

 سج نا وهو قونو ارسشعةشيدملاب ماقأوهيلاىحوب 0 اش ىرالو نينس عبس أ :

 ىلصءللالوسر ىثونا د تلاق هل ةشئاع نءع(3) نيو فاس اةسنتس

 زن 1 طيسالو ططق دعحم سل

 نيدلا يح معشلا لاو ٠ نيحتتلا ىف هاحرخأ تلو ةسأز
 سو هيلع هللا ىلص هنأ اهدحا تاباور ورا م وو هيلع هللا ىلص 6 رعقدرو ىووتلا

 ءاسضس ةرعش نورشع

 هاو ةنس نوتسو ثالث ةتلاثلا وأ هش نودسو سجب ةيائلاوةنس يتسن ا وهو قولا

 ىلع ءاىعل | ٌقفشاو سايع نياوةشئاعو ى 5 ثيدح
 رم هم اهاوراهر ,عشأو اهدكإ -

 ىلع اهف رصتقا اسال هلع ىلا اولواتواةنس

 ١ هلوق ءابتشا اف لصح نأ الاخ ا ةلوأم .ن
 انارووأ كدا

 ضينالاب سيل هلوقو ٠ ل>و نع هللا نم ىجولابههفاشو هنيعب كلملا ئأر ىلا َْ

 نوتعو ثاداب اهكأنأ

 م معا ةيأو رو رسكلا كرو كرد

 ا هكروقت 00 ءوضلاىربو 2 الملا٠ ند فئاهلا توص ع توصلنا

 هنأ رظانلا مهوت اعرو رظنملاهيرك وهو صخلانولك ضايبلا ديدشلاهيدارملا قهمالا :

 لا نمم اظن فإ## لحو نع هلوق # ةراو ضاببلانيبنوالارهزأ ناك هنا دارملاو صرب |

1 

 | مكحالا نسديقو نسال رات .مولعلا سئافن ىلع لمتشملا ميظعلا باتكلااذبب م هءاح |

 ا نجرلادبعوأن ب ةهعسر نع 60 ام 1ر2 نيةسو حرص نبا ىهو 0 نيتسو |

 ١ نمةعبر ناك لوقو هيلع صدقا لوسر فصي كلام سنأ تعمسلاقهنعهتلاىضر , ٠

 ٌ مد الابالو قهمالا ني 0 نوللار مزأ ريصقلابالو نئابلا ليوطلاب سيل موقلا

 ا ةكع ثساف 0 ناعيرأ نبا وهو ىجولا هيلع ل
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 نأ مسأ ىلع هل ركلعالو 5
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 "ىلع هلعحا ىتح ىتئيشعال ىلاعت هللاةئيشع 0 :كاو لادا قر
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 دو>-و عمرخآ 0 3 ا لمت هلدنوأ اذهريغ 0 رق تثاهإوق ىعمو هللادم

 ءالؤها داي لقىأ# لقؤتهلوقب مهبيحص نأ هللا هسعأ سو هيلعدللا ىلصهللالوسرا واسال
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 ادعاقوا)ىأنيلالاف طع 4 سنونةروس م١ ليد, 8: 0مم رذ- لاخلا عضومىف( هبنل ) هتلازالهلل

 اناعد يأ هلع ("اكاقوأ :
 ةذهرك هداف واءمطضصم ١

 رورضملا نا لاوحالا |

 نع رتشال ابعاد ؛لازبال

 ءفاطءا نويش مهن ارغط ىف انءاقل نودحربال نيدلارذنف 0 انيضقل ”ىرقو * 0

 الاهما ,هرذنف ىغتتنالو لعنال نكلو ليقدن اك ةبط ريثلاوبل تلو حل لعف
 اعاني قناع # بطؤو دئاصاخدتلازال اناعدريضااناسنالا سماذاو وؤيف احاردتساو
 فاضل نصا ءاعدلا ميمت ديدرتلا ةدئافو #8 اعاقوأ ادعاتوأ |ميسطضم
 هع لوزب ىدح ءاعدلا ا فيقوم نع جو أه رشك لعوتسا ونت ران سم ساكس ار لأ

 هنالاحىفانوءديوهفرضلا ١ لاو 6 ناشااريمخ ف ذحو فق انعدب مل هن اك 86 انعدب ملن اك قي هيلا عجربال ءاعدل
 ]0 اطل . | 8 .٠ | رؤس 2 : 1 ١

 0 اع امد لل اهلك ا ناقح هايد ن اك* نوللاقرسثمرحو 3

 نيفرسملل نيزإلل نييزتلا كلذ لثم ©« كلذك 9 رض فذك ىلإ *# ههرض ىلا ل
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 هنع انفشك فر ىثملا | لديو اعبج | وكلما مهلاحآ ءاضق لجتادلولاو لاملانم امندلاريخ مهللختا |

 ناكم) هيامانلزأ (هرمخ | عدنف عي هي انءاقل نوجربال نذلارذف ه# ىلاءتوهناع- هلوق لوقاااذه ةحص ىلع
 1 مهدر 5 ىق ىعل 3 مهنانغط ىف تو واادعب ثعللاي نونمهؤيالو اًماقع نوفاخال نس

 ع .٠

 ردّش الا دعاقواضوملا نع

 مطلال اعاقوأ ماقلا لع: |

 (هسم هرض ىلا انعد مل
 كيا أ اتالوسزلاةّلقهعمتلا أ رهىبأن ء( قرف نوددرت؛ىنعي ١ ا

 | بضغياك بضغا ريشبانأ اهاف هينفلذ#تنل ادهع كدنع تذختا 0 ودايلع هلا .
 | امهر تبر قوةاكزوةالصهلاهلعافهندلجوأ هتنما وأ هتببس نيلسملا نم لجراع ًافرشبلا
 | نانالا نساذاو 8 لجو زعلوت 5 «ةمادقلاموي هداك كلبا وشل
 ْ 010 4 يطاق أ ةاكلا ةي الاوذهىف ناسنالاب دا رملاو دهملاو ةدشلاىأ هيرضل
 1 0 ء كفنيالناسنالانالهتالاح عج ديرب هي احاق نأ | وأ قفا ميطضم هينج ىلع

 | فدكت.نا ىلاهتالاح 0 ىف ايعاد لازءالر ورضلانا ىنءملاو تالثلا تالاملاهده

 | سماذا ىنعملا نوكينا زئاحو جاحزلا لاتو امئاقوأ ادعاقوأ اميطضف ناك ءاوس هال
 كلذ لم (كيدك )ناثلا | ءاعدلا 1 نال دعب هيف لوقلا اذهو نادرا ادءاق ا هين ارضا نايل 1

 (نيفرعسلل نيز) نييزتلا )| لزن ا انلزأ الف ىنم يوك هرضدنع انفثكالف 9 رضلا ركّد نم برقأ لاوحالا هذه
 رفكلا دما ن.ز واجملل "ل ناك 2 م كولا هش رط كع 3 ص 0 هنع هائعفدو رضا

 ىلا #فيفاعلا ليبس ىلع ريعشلا طقسأ امناو انعدي ملهن اك هريدقت فذحهيف  انعدل
 نمهبف ناكامىسننو رضلا .هسعنأ لق ىلؤالا هتلاحلعرمسا هناىتملاو # دق
 لثمىنمي *# نولمعي اوناكام نيفرسسلل نيزكلذك # رقفااو قيضلاو ءالبلاو ا

 ' هءاهس تلاوه نيز او نيفرسملل نيز كردك عيقلا لمعا|اذه رفاكلا اذا < رام ٠

 ناطيشلاوهنب ا 1 0 هديبع مهلكقاكخاو كلما كامسنالملاتو ا

 ووضلا س م لبق ىلوالا

 صور خطا لاخذ
 عوضتلاو لابتالا فقوم نع
 هلدهعال هن ا ال

 انعدب مل هن اكلصالاو د هب

 ريح 0 و تقزخك

 ةةسوسوب ناطي ل نر

 ( نولمعي اوناكام)

 رذ " ذلانع ضاىعالا نم

 (انءاقل نوح رءال ني ذلاردنف)

 توملادعب ثعيلا نوفاخال

 (رضلاناسنألا لساذا )نور صب الهم 59 ثلاث مث خان اق 1 نر النمو مهر كف (مهنايفل ىف
 (هرضهنعانفشك الفا وأ ادعاةوأ) امسطضم (هينملاناءد) ىوزخملا ةريفملان. ماشهوهو ضرالاوأّةدشلا رفاكلا باص ذأ

 ( كلذك) هباصا ( هسه ) ةدش ىلا ( رضولا انعدب مل نأك ) ءاعدلا كرت ىلع رقسا (ص)ءالبلاوةدشلا نه هب ناكام
 كرتو ةدشلاىف ءاعدلا نم كرمشلا ىف (نولمعي اوناك ام) نيكرمثملل (نيفرسملل نيز) اذكم



 1 ىأ( مالساهيف مهثيحنو )ةدابعال - ا فكم ع ٠ ركنا )2 6 2 اا ءز ع 0 م كنان“ هلو هللأن نوعدنىأ

 مد السلاباضعإ م22 يحن

 مهايا ةكمالملا | ةيح ىهوأ

 لوعثملا !ا ردصملا با

 رخآو مه هللاذم 1

 ماعد ةعاكش (مهاوعد

 دانا )مبسلاوه ىذلا

 اولوشأ (نيلالا كا ١
 ةففع نانيملاعاابر هند

 هتادجلا هنا هل أو ةليقثلا نم
 ناكللريمكااو نيملاعلابر

 ميبسنلا مهمالك لوأ لبق
 نؤدتيف ديمحلا هرخآو

 نومتحوهمزتو هللا مظعت

 هةدلع ءانتلااو ريما
 | اودارأاع امهني نوملكتيو

 رمثلا سانلل هللا لجمتواو)
 ولوهلصا أرب ريل أي مهلاجعتسا

 هلبعترمتلا سانا لع

8 500 
 مهلهل 07 ريسلاب

 هحاحاةعرمسب اراءثاريلا

 مهلوقوةكم له دارملاو مهل

 هّةراانءلع رطمأف

 رشلا مهل انلعو'و ىا
 مها ل اك هءناوعد ىدلا

 ىفقل هيلا مهب و ريخلا

 اوتم 5 / مهلجأ مهلا

 مهلجحا مهيلا ىحدقلا وكلهأو

 لعافلل ءانيل ا ىلع ناشف

 لحوزع هللاوهو

 ءاعسلا ن 0:

 000 مادخلا

 مها وعدر وصل | و 1

 برش ااول م < الادعب مهلوق

 نيملاعلاب ر دنا د نأ (

 ةنحلا اولخد اذا مهأ ىنعملا لعلو كلذ | ول واوان ناعأ

 55 داملا 1 جعل مهشعبمب 0 يك موسكو ب اوعبستا كعسنالا مهللا

 0 نيملاءلابر هتادجلانا م الرد ماعد 7 3 رار رخآو مالس ا 0 0 ا

 هودع هءايركوهللا ةمظعاوماعو ةنل

 فانصاب زوفااو تاذ هلأ نم ةمالسلاب ةكعالملا مهايح 3 < لالخلا ت توعط هوتءلو

 كَ ةففح ىهناو ماركا تافصب هيلع 57 هدد 0 هللاوا تاماركلا ا

 مهيلا هعرسي ولو رشلاسانلل هللا لجتبو او 9 دخلا بصنيو اهب ىرقدقوهةلقثلا

 ريخلاىف مهلدتاحاةعرسب اراعشا ريخلاب مهل هلبحتت عض تومرتطو ميناس ْ

 اتلع انرطماف مهلوةكهواجعتسا رش دارملاناب وأ مهل لد سعت دب يلاوعتسا ناك ىتح

 هواك نيح ريخلا ةاخار كلا سانلل هلا الع وا ىو مالكلاريدشو ءاوسلا رع ةراح

 !| ىضقل# هيلع قابلا ةلالدأ فذحام هنم فذ ريخلاب مهلاعتساك الاويعتسا

 11 لكاقا ءانأ لغىعتلا توقعيو سام نبا ًارقوءاوكلهاواوتبمال هَ هلحا ٠

 ةياورىؤو سفنلا نومهلي ام د.محملاو متل نومهلي كسملا م رو ءاشح

 هلوقو #اقىعو ءاشج ماعطلا كلذ جرخم ىأءاشح هاوقءإم هحرخأد او ميسا

 ملحن ليق و مالسلاب اضعب مهضعب يح ىنمي 6 مالس اف ميرو ىلاعتو هناحعس

 كراسدلانأ مهاوعد رخآ اووي مالسلاب مر دنع نم منت لتقو مالسلاب ةكئالملا

 لهأ لاوحأ ىلع ديمحتلاو عبستلا اواج نيرسفملانم ةعاجنا انركذدق «6نيملاعلا
 رضحمف مهللا كناحس اولاق ايش اوهتشا اذا مهناو بورمشملاو لوك ألا بيسب ةنجلا

 جاحزلالاقو كلذدنع اوملا عفرتف نيملاءلا بر ,هتلدخ|اولاقهنم اوغرف اذاو “ىلا كلذ

 مهنالبقو هيلع ءانثلاوءركشب نومتعو هبمزنتو هللا يظوتب نؤدتب ةنلازشأو نزاهتنا اعأ

 0 اكشاذ نو مهل مبا لوقو ديمحتابهنومتنعو عيت سهمالكئ وحتي
 مهلاعرسشلا ىف ماعد ةب احا سانلل هللا لختدولو ىنعي #4 رسشلا سانلل هللا لدول وو ىلاعتو هنا

 دنع هدلوو هلهال لجرلا لوقىفاذهسابعنب!لاق ل لاموأ سقي قا ءورامو ةريذبف
 داَعَأو هلامو هسفن ىل اع لحرلاع اعدوه ةداق لاقو م مكف هللاكرانال هللا ركنعل بضغلا أ

 نوبحناكو ريذخاب مهلام“ 1 «رريلعاب مهيأ عسا طرا ناتو يباع ءدلوو

 اوتامو مهكالهنه غرفل ىنعي # ملجأ ميلا ىضقل 2 ريلي مهئاعد ةباغا مهل لجيبنأ
 سانلانأ ه هبت 5 نبا لاقو ةلسعلا ىلط لاعتسالاو هتقو كف كا مدش :٠ لممتلاواعيج

 ءالبلا لكو توملاب مهدالوأو مهلهأو مهسفنا ىلع نوعدردق روصلاو تبضغا ا دنع

 ىذلا رشلاب هوعدا ذا هللا,باحا وللوقب لالا ءاطعاو ةجرلاو قزرلاب نوعدي اك
 هللانكلو مهكاله نم غرفل ىنعيمهلجأ ميلا ىضقل ريخلاب مهلاجعتسا هب نوايتسي
 هدهنا ليقورشلاىف هابجحتالو ريذناب عادا بحل همركو هإضش لحوْنع

 انيلع رطماف 0 و! اوهاذه ناكذا مهلا لةنيح ثرحلانيرضنلا ف تزنتةيلآلا |
 باذعلا نبرع كللدشا لأ ولو ىنعملا نود اداه ىلعق ءاعس ملا 2 ةراح

 06 اوكسلها(مهلجأ رهلاىضقل) ريباب مهاعد لاجتعتساك ( ريبخلاب مهلاجسعتسا ) رسشلاب مهءاعد( رمثلاسانللهللا لحعإولو
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 لعمل هناا ا اع لعن مالسلاو ةالصلا هيلع لاق م قا املا ةار ةنحلا كل
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 وه ةيادهلا بيسنا ىلع لد ناو 9 بيبرتلا موهفمو ةنحلاق هنود رب وأ 8 م |

 ةيبسلاب ناعالا لالقتسا ىلع ,بئاعاب هلوق قوطنملد ن .كل اصلا ىلعااو ناعالا | ا

 للطن 00 نمىرن ##هإ فيدرلا وةقتلاك حاصلا لمعلا ناو | 9و

 نه رخل لاحو أر بخ ميعنلا تانج ف ِِس هلوقو ريخ الا ىنعملا ىلع 1 00١0

 0 مهلللا كناعس وف مه ٌءاعد ىا #اهنف م هأ وعد ىدهس وا ىر#: قاعتمواراهنالا نم و

 زاثلا مهاوأم كنكلوأ 0 نوض رعد 2 نولئاغ نآرقلاو ملسو هيلع هللا لص 1

 أ لحوزع هلوق 03 ةشييلا لاععالاو ةيداتلاو ندكلا و م ىجعلإ 3 نو. كي اوناكامإ | 1

 | 000 ممر محلا كبس ىتعيإ ه6 مهناعاب ممر مهيد تاحكلاصلا اولعوا روع نذلانا ١

 01 ما لعحي ةنلا ىلا طارصلاّل ع مهدرم دهاخلاقو ةطاصلا مهلاعأ و مماعابمهل | 1

 هللوةفةنسح ةرودقهلع هلروصلب هربق نه جرخاذانمؤملاناانغلب ةداتقلاقو هنوشاا

 هل دب ىت>هلعدب لازي الفدضلابرفاكلاو ةنجلا ىلا ادئاقوا روندل نوكيف كل عان أل وقيفتنأ نم ||
 ا رااصبو فئاطاو صئاصةياده مهديز هللانا ىنمملان وكي نأ زو ى رامنالا نب الاقورانلا ا

 06 راهن الامه وم نو ع 3 مهاده مهش دصتم ىأ هندل مام د مهم لم ماع اللا ا

 لعءح دق ىلاعتو كد ناهد هلو ةكوهف مهروصقو يكرس ىلا م اهيلا نورظني م نيب 1
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 لحأ نيب ةمالع ةماكلا هذه ريسفتا | لهال )اق ة صقل و د لكم

 اع تقولاىف مهوتأف ا مهل كرا | ولا ماعطلا:اودارأ اذاؤ مي مدخناو ةنجلا ا

 ةفح لكف ةفلعم تفل نود ل لل ليمىف لي ةدلام لك دناوملا ىلع نو 0

 مهاطعأام ىلع هللا اودج ماعطلا ل عر 0 اذاه اضع اهضعب هيض ماعطلان . نول. ا

 هاوشدار اانا لف دو نيملاعلابر دتلدخل نأ مهاوعد نحو لاو كرام هلوق كلذف |
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 مهتبم و ىنعملا نوكي نا زوج و ,هنع كوكشلااه كب درو مهبواق | مروذ

 02 هللدبزتت | 1

 ىورام هيلعلديو مذا ل امو موحامباو مهر ورعس كم 0 !و 0 اع 1 ا

 اكي 9 نو 529 الها لوش 0 ةناع هللا ىلص هللا لود شر تءومس لاق رباحنع 0 ا
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 فذعت قلعت (نوبسكي اوناكاع )ىف ءابلاو كااوأ ربخ ةللاوءريخرانلاو نان ًادتبم كئلوأف( رانلا ,هاوأم كن كئلوأ)

 ممد ممدم تاحلاصلا اولعو 1 00 روس نأ كد 5 فيفل اع اوزوجوهو مالته
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 ةروص ىف هلع هل روص هربق نم

 5317 وع
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 ةروصى هلع هلروص هرق
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 رانلاهلخدب ىت> ه. قاطنيف

 نا الان لع قلك ااذهو
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 ا 3
 حاصلا لمعلا هيلامشيملو

 قاعتم ) ميعنلا تانح ىف 0(

2 0 1 
 را .الا نم لاحوأ ى و

 كينا_وعس اهف مهاوعد 7

 مهللا نال مه واعد ىا( مالا

 كوهستانا مهالاءانعمو هللءادب

 مه نا (مهاوامكتلوا) | “

 (نويسكياوناكاع راثلا )
 ِك

 دمعك (اونمآ ني.ذلانا 0

 رسشاا ىف نوامعيو نولوشب

 م ذاننل | دلغ

 مهل ىف 0 ( رمل كناعم 0



 (تايآلا لصش )أ اثبع هام مل و ةفلابلاةمكطاوهىذلا(قحلاب) استلم(الا) روك دملا (كلذهللا 2 وهلا نا
 01 ىعق (ناهنلاو ل مالا فذاتخاىقن را ) اهنف لمأتاب نوتتلالا ل انتا ) مهديغزون نمش 6
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 همم لزج ضنا طخ ميظعلا مس كاوا ميظعلا كلما 7 ميظعلا شرعاابر وهو 0

 ناناهلزئام رخ 7نا كنع ىلاكت امد نعو عفرلاب مل 3 ىرقؤ# هريداقملاو ماكحالا

 ذاحام افر ,خحاذ م رحو يآ ةيآ الا ىلعن آرقلالز' ناس ا

 معأهتاوةكتال ؟ الملا نم مغص فا ان روعيسأمهع م و ىلع اتازامهنافدحاهللاوه لةوةءارةروس

 | م5 تايا عب ساو ةثاق ىهوةيكممالسلاوةالصلاهيل“ ندا راو م

 لاقو ميلا ريخخ!لاصياو مكتاعا ىلع صيرح ىنعي # ركلع صيزحو# مكلالض هيلع

 للص هنأ 0 5م - 3قور نيئمؤملاب 9 هللا مكيدعناو مكحاده ىل !ع صيرح ةداتق

 لوسر لاقلاق معطم نب 2 4592 نييثذملاب محر نيعيطملاب فور سو هيلع هللا

 ! هللاوعحخ ىذلا 0 1 د01 د< [اء[ضاةدخا | !سو هيلع هللا لص هللإ

 سدل ىذلا بقاعلاو ف ةاعلااب 1 قذق لع نان ارش

 دحال ىلاعتو هناحس هللا عمج مل لضفلانب نسحلالاق ايحر او رهللاءاممدقو .ىنءدعب

 هنا لاو اهحر افؤورهامست سو هيلعمللا لص ىنتلاالا هئاعمأ نم نيعسا نيب هئاس أ نم

 ض,ىعاناذ يعي *اولون نام ىلاعتو هناحس هل وق 6# مح ر ف ؤرل سانلاب هللا نا ىلاعتو

 ىسح لقف 8 برعلل كوبصانو هلوسرو هللاب ناعالانع نوقفانملاو رافكلاءالؤه

 ١ هريع ىلعال ىنعي 00-- وهالادلاال ركلع ىرصنبو هللا يفكي ىنمي هللا
 مظعأ هنالر كذاب شرعل ةثودنو
 0 اهنوداف مظعلا شرعا |بروهفىندملانو 3 ركذلا ىف هنودام ل خدنف تاقواخلا

 رست را دل 1 ؟ ءاحدقل نات آلان نا 0 يعور د6 هللا تيب لاش اك هلاش رسثتر كذاب

 نإ هل كر لاودف هبا رقاق لن نأ رقارحأ ةروسلار خآ ىلا كسفنأ

 4 !| ىلاعتو هناعس صخام ا ميظءا|شرعا|بروه و# ت
 رخو

 نهلوسر

 4-3 مالسلاو ةالصلاهيلع سنوي ةروس رابع 1-0

 كيلاانلزنأ امم كشىف.تنكناف ىلاعتو هناحم< هلوقىهو تايآ ثالئالا ةكع تلزن

 0 3 نع ا هياورىو ةداتق لاقدنو سايعنا لاف

 ىه لاق اهه ل لادو 8 "الادب نم يال نم مهم و هن نمؤين «ه مهو ىلاءتدلوق ىتدحلا نمامق

 افرح نوعستو ةعستوفالآ ةعستو ةملك نوثالثو ن ناتئاو ةئاخامتو فلأو تايآ

 ( ىف :فأعاطو تال عستوةئاماهتايآ ةي.آلادءنمؤويبال نم مهمو هب نم



 4 ةءاز روس 0 ا 0 زد 1 0 0 ١

 ب جت ا 17777

 دما وأ ريس. ءول 6 نوهقشال موق لف مما بيسي 4 مهنا ءاسلاو رابخالا لمتحت 0
 3 م ءاهزب عضد م سلحع ره م م كنا نم لوسر عءاحدقا و مسرد 0

 ءورك “17 1 ةلو كحتنع # مءامإلم قاش 0 زا نع# مكفرشا ند 2

 مهعفت دق امشالو هند هللا نع نوهقش ال نعي * نويقشال موق م م 0 مهلعق ىلع |

 دق قع تبرع ءاباطخ اذه 13 مكسفنأع ند لاوعدر [ءاحدقا #9 ىل اع هناعس هون 3 |

| 

 11 ليعاع *ا دلو نم هنأو كيس و كيال نوفرعت مكسفنا نم م لوسر بر ,هلااردإ| اح |

 هللا لك ىبناا تدالودقوالا برءا|ند ةملبق سيل سايعنءا لاق مالا هيلع منها

 ةياهاطلاةدالون ف 0 كيمحلا م قداعلا د2 نب رؤعد لاقو بدسأ م3 هلو ا هن 0

 جرحا ملو حا ماكن ن مم كر 0و هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق سابع نا

 حاكت الأ 3 ىش ةيلهاملا لهأ 0 ىبدلوام مو هباع هللا ىلص هللال وسر ا

 هللاءاطعأ ام ىلع هن :ود_بحنالف مهسفنأن م هللاهلءح ةداتق لاق مالسالا لهأ 2

 برعل|نم ةلق نذل سابع نبا لوق ريسفلا ّق ءاطعلا ضعي لاق ةماركلاو ةوبنلانم | ا

 ةعسر اماف ا 7 امعسرو اهرمضم ند ىنعي مسو هيلعهللا ىلص ىبنلا تداودقوالا |

 راصنالاو شيرق نه تناك ناو راصنالاىف بسن اهل ةنمآ ناذ ةنطادعقلا مه ونملا :

 هلوقنم دوصقملان وكي لوقلااذهىلعف ايس نب ناطست دلو نم نيلاب سعنم .هاضأ || 1

 هف رسشنإ مهفر رش متهناقد ناعالاو هرمصأ ىف برعلا بيعرت 4 كش ن لوفر ممل

 لاو ةئامالاو قدصلاب هنوفرعي م«ديعنم وهوه تفل .مرخلو هل نع م نعو

 0 ,م ىرهزلاو سابع نءا ا ةدرخلا قالخالاو بسثلا ةراهطو فافعلاو ||

 لص هللالو سر نا ةرتره أن (8) م 3 ا 8 « هنأ ءاتعفو ءاغلا 6 ْ

 ىذلا نرقلا نم تنك ىتح انرقف انرق مدآ ىب نورق ريخ نه تشم لاق جدو هيلعدتلا

 هللانا لوقب سو هيلعدتلا [صلوسر تعم“ 0 عقسالانب ةلثاو نع 6(م) هنم تنل 1

 مش اه ى شيرق نم ىنطصاو ةناكنف اًشيرق ىنطصاو ليعع“ا دونم ةناك قطصا |

 مو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مي ١ ع بلطملاديع نب سابعلا نء# مشاه ىن نه نا 1

 لثك كلم اولاقف مي مب اسحأ قر كذب اوسلحب اشيزق نا ةنلآ لو راب كلف لاق 1

 ىناعحت قلاقاخ هللانا عسودهيلع هللا ىلص هلال وسر لاقف ضرالا ن٠ ةيدكىف ةلخك |
 تويباا ريخت مث ةل يبق ريخ نم ىنلعسف لئابقلا ريم مث نيشرفلاربخو مقرف ريخ نم

 نا لقو ىذمرتلا هحر خأ انيب ,مهريخ و اسفن مهريخ اناف متو ريخ ند لصف | ١

 ىلا ن وكف ىلوأ مولا لع 32 ماع م كسفنانم لوسر ميد ىلاعتو هناحمسدلوق ١

 مكلثم رشي كسنج نم ىفعي ركنا نع ل لوسر سانلاابمأ كءاحدقا لوقلا اذه ىلع
 هناعسإوقو # هتعدحلالاو ل مقبلا ىؤق تفعل ةكئالملان 5 نول

 تع لضو مكهوركم 215 7 ىأ # ماما هااغ نزع ىلاعتو ||

 ا لاق ل سابع نبا 0 ىلاعتلا دائساب ىوغبلا نك ئرطلاهز 5 انكم عاف ا

 قع ىلا ةيدسل 0 ل تسلط , ةيلاو نايدع نبدعم داو نم مهف رصمو

 1 قت كلان جا دق قناتنا همنا قفل ذل ا ص

 022221 2 2 تت 2 2 ات ا ااا اا ااا مام ااا اتابج2ُل11212ُ 252 5يببيبيبييبيبيبببتطللللللللا

 ل حمص تحسعا

 ) مهن اب) نآرقلا مهفنع

 (نووهةشال موق) مهنا بيسب

 اوهتشىتح نوريدشال
 هيلعدج (لوركءاحدقل)
 نم( مكيفنأ نم ) مالسلا

 مكبس نمو مكسنح نه

 زيزع) مكلتم ىثرق ىلرع

 قاشةيلعدي دش( مثةءامدياع

 مكتنع مكماسخعب هنوكل

 فاخيوهف هوركملاىًراقلو

 بادعااىف عوقولا م لع

 قلل نع اولام لاو
 ميولق هللالامأف ىدهلاو

 منأب) فارصنالا كلذ نع
 هللاعأ ( نوهقشال موق

 (م ءاحدقا)هنوةدصيالو

 قةلومر ) ةكم لهأ اب

 ىعشاه, ىبىع ( مكسفنأ

 ديدش (هيلعزب نع) مكلشم

 أ | ) متعام ( دلع



 زحءاتلابو نيةفانملا دع (نو ءرئالو ١ )تول 00 ع رابخا وع( نورئاكمعو أ وئام و) مهرفك ىلااموم مم نا

 نلكؤ)اههربغعو ض رم لاو طدقلاب مي[ 7359 ز©92- نولتي ( نوتتش 4 رشعىداحلاءزخلا

 نيَقفانملا نعي هن :وربالو أ هيلع اذتاما حا مهيف كلذ مكتساو نورفاكرهواون مو |
 هللا ىلص هتلالوسر 0 اتبلا فا:صاينولتب نونتفا مهنا ءاتلابةز كرت |

 ١ مث نيتسعوأ ةىع ماع لكف## تاي آلانم هيلع رهظيام نوماعبف !سو هيلع ىلاعت
. 5 2 

 نورتتعيالو 26 5 مهالو و 8 مهقادش :نم نوبو>الو نوهتنال 3 نويوتال

 م نور , اع ن لوب الاسو» هلع
 ةيرحخ#و اهل اراكن ا اولا # ضد ىلا ضعي ىلتن راو دا 0 ع

 257 كاك | 1

0 

 نم متقن ادحانم و رنلهنولوقب ىأة«دحان مك ارب ريله# مويعن ا فاك اظعوأ و مالسالا ةلودنم
 0 مهب عشا ع ل كور 0

 ١ ةعاكأ تدع ايا لا عر ا نان سو ةيلع ىلاعت هلبا ص لوسرلا ةريضح

 000 5 تاز'ًاماذاو ) مالطسالا
 ودو ناعالانا # مهبولق هللا فرص 0 ةرهضفلا ةفانع دب رضح نع 6 اوقرصنا مث

 01 (ضعب ىلا مهضعب ر رظنةز رودس

 اهم ا هروب لوز: اوددج ل مهنأ كلذو 2 مك ١) دما ااراكتا نوعلاب اونماغت

5 2 2 

 لصاو ءامشالا ا رفكلاىمسو لوالا مرشما رفك اودادزا ١ نيلئاق هةيرخه“<وىجودال
 خللا

 ىتعي © نورفاك مهو نيقفاذملاءالؤهىنمي ه#اوناموؤ# رذقتسملا 5 ةغالأ ف سج نيد انم(دحأ نم ارب له)

1 
 ز

 ١ دهىف دها لاق م ةلع هللا ىلص هآوسر ىل اع لح وع هللالْر اال ا محو 0 ىلعريصنال انا ع

 لوقب وعبو هبا أ نم نيلحرلاو ل رئاد 1 رم ْن ناكو صقشطو كنزي ناعالا هي الإ ا ا_:بلغي ودعاعسإ

 2 5 ناعالا 8 88-1 3 بلاط ىنأ 0 | لاكو اناعأ دادزت ىحاو ا م وأ مهني حاضت ذالانادقق

 | دك كانا نكنت ا ىح ٍضاببلا كاد هاذا امظع ناعالا دادزا كو باقلا ىف 'ءاضي

 ٍإ

' 

 : تدعو 8 روس تأ 7 |رخ

 ا مشعل راشأ نيقفانملا 0 تباقلا دوما قسم[ وسلا نادت ىافالادادز 1 لك. باقل ىق ءاد ودع أ فد قلقلاو راو

 0 ' له ض عب

 دش هن رمضح نه مقل نا

500 
 مالسلا هيلع ىنلا ةريضضح

 هللا فرص) ةيعضفلا ارواح

 قفانم باقنع مةقشولاو ضدنأ ءوخدجول نمّؤم اقرا هللا أو هلك

 و !+ ءانابنورت "عرق «نوريالوأ ىلاعتو هناعسدإلوق ع دوسأ هوعدجول

 ١ ضم مو 5ق هلوتىف نيروك ذملا نيئفانملا نع ربخد هنا ىلع ءا بلان ىرق ردو نينمؤملا

 نيادقلاو نما الاى ١ هك نيتسسوأ ةسع ماع لكى #9 نولتم ىندي ©« نوتتغ مهنا 2

 مهقاغن راهظاب نودخف لبقو داهجلاو وزغلاب لكن بد لاو طحعغلاب ل دو

 ةرم ةنسلاف مهدهع نوضقني مما لقو 001 000 مث نوقفاني 08

 مهالو# هللاىلا 0 ْخَقنو قافنلان م نيو نأ
 ( مهبولق

 اونامو ) نآرقلانملزتا

 دمحم 2 نوركاك مدو

 3 00 سوه اع هللا ىلص

 ١" نيلسملل رقظلاو رصنلاب هللادعو قدص نم نورب اع نوظءتنالو ىنذي # نورك

 هند ١ 0 - 0 2 نيالا تاع 0 عل هةر و تا زمام اذاو»ب

 1 2 ا 0 مقا ا ٍ

 ىتعي اوف رسصنا مث ف لاما كلت ى !عااوئيلو | ند نينمؤملانم مهاري ادحأ نأ اولع |

 ) نورال أ رسلاق
- 

 2 نورت ىتلا مهعضاومن اا اى و ةازانلا ةروسلا تاكا ناعالا وع 6 ©. نايلو مهركم راهظاب نول
 تح هل اا مع

 اال مهل ةاز ناجم هللارهلأ جاجز رلالاقو ناعالا نع ىنعي  مهيولقهللا فرص #* 5 6
 قدح 65217 هيو همت .-ج ام ام 2 6-2 ا ةلسح ماع ئ 3 هديع

 ©: ةلح) و تازئاام اذاو اررطغ ا رك د مهالو) هد هع ضاقن و مهعيذص نع م( نونوتال مت نأ

 له صضعب ىلا ممضعب ) نوقفانملا ( ر ظن | دسم د ىنلا يلع ارش 1 ناكو نيقفانملا 0 ةروسإ ل 5 ريوس

 3 تدهلاو قطا نع ) مولقهللا فرص ) ىدهلاوّق ةلاوةبطخلاو ةالصلان ع ) اود رصنامث ) نيصلخما نم ) دح أ نما ِ 8



 هةر

 تلزت اماذاو ) هلا رصنلاب(نيقثملا عم هللان أ اولعاو) لاتقل ليقلاقملا ىفافنعوةدش(ةظاغ مكفاودلاو) مملونماولتاش

 ) هذههتداز ركيأ راسل : ةءاربةروس ٍ مهضعب (لوشب نم ) نيقفانملا و 0-01 نف(مهنف)ةدكٌومةلصام(ةروس

 دفع ١ 5

 ا

 دما اولتا اقو :و كازئالف ةفاك نيكرشملا لات سمالا لبقةي ًالامذهتازن

 | اودجملو# ةنيدملانم بيرقوهو ماشلا نونكسي اوناكماف مورلاليقو ريبخو ريضنلاو
 اولعاوهاهبف نات امهو اهمضو نيغلا فب ”ىرقو»لاتقلا ىلعاربصو ةدش *#ةظلغ مكف

 نيقفانملانف  رهنف ةروس تلزئاام اذاو 9 ةناعالاو ةسارحلاب 6 نيقتملا عمدتلا نا

 ىرقو 6 اناعا ف ةروسلا «هذههتداز ركياؤت ءازهتساو اراكتا 6 لوق. نمو

 ا

 5 ض سح م1 ولق َّق ن.ذلااماو قف مماحرد عافتراو مهلاك ةداب زل بيس ةنآل اهلوزب

 اهربعب رفكلاىلا امهم [ 5 ارذك # مهس> رولا دا انحرم 5 زف## ار مك

 ذك | راصدفاك 0

 ا دي دلا | واتاقىلاءتوهناحملوقل ةحمساب

 فشلا[ دفن وزراو ةدحاو ةعفد ىف مهلاتق ل ةفاك نيكرشملا لا: نم ضرغلا

 لقتنام تراث ام لاك ل موا مث هموق الوأ اسوهيلعدتلا ىلصهتلالوسر لتاق
 مأشلاىف و رئاون 0 ىلا لقثنا مث كدفو ريمخو يضنوةظيوقرهو باكل له لاثقىلا |

 ا راس ىلا .كلذدعب مور لاق 1 ١ مث ةباصصلا نمز ىف مأشلا من راكف

 وهنا هاوقو 6# دعبالا ىلع مانغا نم مهتم مم لاش اع ىوش برقالا لئاقاذا هنال

 نسل !لاقو ةقرلادض ةظلغااو ةعاجمثو ةوقو ةدش ىنمي #ةظلغ ركف اودحاوو#
 وع ةرصللاو نود ىف ب نيقتلا عم هللازا اولعاو 9 مهداهح ىلع اربص

 اذاو ىنعي ةياناعا هذتفا هذان مكيأ لوقبنم مه ةروخ تلك اع ١ و8 لحو

 أ

 نع هاوق

 نضءبأ مهضعل لوقت قع لو نم نيم: اخ 1ن ل رقلاروسن مدروس هللال زن 3

 ءازهمتسا نوقفانملا كلذ لوشاعاو انيشو اهدصت ىنعي اناعا ةروسلا ىنعي هذه هتداز

 اذؤ# ىلاعتو هباعس هللا لاقف نينمؤملا ضءبا نوقفانملا كلذ لوشن لدقو
 ع 5 - 35 7 2 0 5 7-0 -. .
 !| 2 - ةدايزلا ىنءم وهللا نم هيرثو انش و اه اد_عت ىفعيإ اناعا مدازف

 رو تح قى

 نذلاام

٠. 5 ٠ .٠. . 24 ٠ 

 رتعاو ة ع نع نأ رقلا# نمةروسلوزيب ا | اذا نوذم قملا هتعص وهام ةسح نه

 "مااا
2 

5 1 
  مدقت دقو اناعا فارتعالاو رارقالا كلذ مهداز لجو نع هتلادنء ن

 00- ! (نورشبتسب مهول اقالة دوس لوا ناعالاة دايز لع مالكا

 بحوب كلذ و اناعا اودادزأ لزت ا ىث دعب اش نإرقلا لود نوحرش

 باوثلادب لم

0 

 نينمؤملا ن

 لحن كلذك أ رقلالوزت بدسإ ناع الا ىفةدابزل ! لص او ةرغ ح ذأ

 كش ىأ 8 ضرع مواقف ننذلاامأو و8 ىلادتو هناصس دو كلا 5 ةدايزلا

 ندبا|ىف ضرالاك جالع ىلا جاتحم ب تاقلاىقداسف هنالا اضع نب دلا ىف كلا ىعمقافو

 مهسح رىلأ اسر نرش ل 5 ممدازف قف جالعل !ىلا جات لصحاذا .

95-7 
  .لملا ةدايزب 6 اناعا متدازف اونمآ نيذلاامافؤ# هتداز ءرمسشب لمف راعشا ىلع بصنلاب ِق 1 3و .

 | ه««نورشتس مو# مناع ىلا اهبف اعو اهب ناعالا مامناو ةروسلار بدت نه لصاحلا

 مدلل هد والءا عل !!نمنوققحالاقو رافكلا نم م

 م علصالا توصالا قيرطلا مهدش رأ ةفاك نك رش ه1 لاقت مهسما ال ىلاعتو هناحعس هنال |

 | 1 قيرطلاادمودعب الافدعب الا ىلا اولبطي ى>برقالافب قالا لاتشاؤ دم ناوهو
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 ؟هىلااكش ( مهسحر ىلااسحر ممدازف) قافنو كش(ضرمح ممواقىفنيدلا امآو ) نآرقاانم لز' اع ( نورسشبتسي

 اراكنا ( اناعا) ةروسلا
 ع

 مكاو نيم ؤم اب ءازهتنماو

 وهليقو ءادحالاب عوف ع
 هستلاو ثحلل نينم ْوملالوق

 مهتدازفاونم آ نيدلااماف ١

 ةيشخ وأ انامثوانيش ( اناعا
 مهنا ةروسلاب اناعاوا

 ميل
 ١ اونوكي مل

 نودع( نورشبتس مهو)

 عراسي ,تبلكتلا ةدايز

 الصفن اهب أو 5

 ق ني دلاامأو ( ف يتلا

 كش ( ضرع مهبولق
 جاتحم داسفوهف قافتو

 ندلاَد داسقا اك جالع نا

 (مهسج روما 0 + مهتداز 3 ٍإ

 0 ا نعم

 هسا ةباحكأو مالا

 كر ااماذاؤ) ادع اىلع

 مهياع أرقف لأ 2 ةروس

 سو هيلع هللا ىلص د_خ

 نم) نيضاخلا نم[ مهنف)

 مهضعإ ل اوةبىأ | لوش

 (هذه كد دهداز مكي | )لح عمأ

 ( اناعا) هي ا ةرودلا
 افاع |اهل| انيقيو ءاجروافوخ
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 ونمأ ن.دلااماق 0 د

 اومالسا|هيلعدم دك

 افوخ ( اناعا متدازف )

 مهو ) انيشو ءاحرو

 ع مهاحس ىو



 >1 ف رع «( رنش ا ءزجلا )
 ع ناد ه2 9ةتين-

 لاتشاو سما ه# رافكلان ا .ذلا اوان اول[ ىذا اي 8# مولعلانه مهتبيغ ظ

 1 06 رادنأب الؤأ لس و هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر يه | م برقالاذ مهنم برقالا

 ا ةظب رقك ةنيدملا ىلاوحدوبي مهلبقو حالصتسالاو ةقفشلاب قدا برت 2الاناذ نينرث الا ا

 اةهالا هده ع لز.مو هللا ىطعيو مساق انأاعنا و نيدلا ىف هقشاريخ هيهللادرب نم لوش ا ا

 هللالوسر لاق لاق 5 ةر 00 00 6 قر للاخ ىنأي ىحو ةعاسلأ موق ىتح اع |[ عقتسم ا

 اذا مالسالاىف م 0 ةدهاجلاو مهرايخ ن نداعم سانلان ود !عسودنلع هللاىلد |

 "ناطشلا ىلعدغأ دحاو هقفلاق سو ةيلعفللا ىلصهللالوسرزا سايع نب اع نع و اودع ا

 هقفو مهف 5 لد لاش مهفلا 3 0 ىف هقفلالصأ و «ىذهز رلادح رح : انباع كفل 2 ا أ نذلا واتاقاونمآ نب ذلاا مأإي)

 لعلا 5 نط ودا 5-لا اع ىلا لص وتل اوهد ةهقفأأ لق و اهمقف راصاذا ةهأقُث

 ٠ صضرو معجب كلداون: عاج عبار ماكتسأب 1ع نع ةرامع 4 5 طص 25 ا | دعا لاعتلا 3 ءافكلا ا رفدلا كلا ماع أو مئارشلا ١١١غ ةراع دقثلا ع داطس ]8 نم) كتم نوير (يكتولب

 | لعفموصلاو ةاَضلاماكحأو ةراهطلا ماكحأ ةفرعم نيعاا ضرفف ةلنع ضرفونْلع | ١
 5 / ر ةرغد

 | هركذ اسم لكىلع ةضيرف اءلابلط عسودةيلع هللا لص ىنلا لاق كلذَدف رعم فاكم لك م 0 0000
 55 ١ 7 0 برقالا نكلو مهديعبو

 : *هاهلعةفرعمهيلعسح ع رمشل ا كح فاكملا ىلعتسبح وةدابعلككلذكو د:سربغبىوغبلا |! ' ١

 ةيافكلا ضرفامأو هيلع بجو اذا شا ماك> ااعوةاكرلا هلثم ىف بح لامهل راص ذأ ةاكزلا اع

 -. ٍِع . -

 براحدفو بح و ابرقالا

9 
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 اوصعدلعت نءعدلب له دمقاذاو انتفلاةح ردو داهت[الاةمر علمت ىد>ا!عت> ناوهف هقفلا ءه | 00 7

 9 3 4 2 1 1 ا 7 1 0 بارع نم مهريعم همود

 مهيلعو نيقاباان بي ءضر فلا طقسامتفلا هحرد 00 لعتفدح اودلب لكن مهماقاذا و ارعج- ع 05 3 1

 1 3 ا ماشلاو ماشلامح ناك

 قارمل وفتتتللا لارا ملاعا | لضف سوم جلعمللا لك هلل لوس نلعب )اق ةماما ىف 0 تداول نمرهل عباتثهديله | 7 1
 لاق لاق ةرب رهى أ نع هفةدايزلا ىدمرتلا هحر 2 ؟ اند 7 ىلع ىلضفك دا ءااىلع | ِ 9
 1 ا 0 ضورفملا اذكهو هريغو

 ةنجلاىىلاايرطههلهللا لهس اكعدبف سلي اقبرط كلسنم سوديلع هّللاىلص هللالوسر ءانطعا كلاما
 5 1 ع 5 5 نادجخل -

 رسل لطف 0 نملاق ؛سودةيلع آ011 لوسرناسئار ,ءو ىدهرتلا هحرخإ | اربع لسا ندا

 2 00000 8 0 36 دعا تذل اه
 ينلانا صاعلا نب ورع نب هللا دبع نع ىدهر لا هح رحاعحري ىح علنا لمبس ىف وهو 0 0 200 ايلي )

 ال6 ا رز ةئكخ ةرآ لسف ويفك ىوسامو ةثالث ءلالاقإ [تسودنلع ملل ص . ]| . تارلا وسو ةيلعدتلا لع
 فالتخاالو اهنف ءانتشاال ىلا ىه ةمكحلا ةيآآلا دواد وبأ هحرخأ ةلداع ةضيرفوا | مكنواي نيذلا اولتاق ) 5 5 00 56

 لصتم اهب لمعلا لاةادلا ةرتسملا ىه ةمئاقلا ةنسلاو> وسنع سلاموأ اهمكحىف | ةظي رق ىنب نم (رافكلا نم
 ضايعنب ليضفل |لاقاهت اًضق فسخ واهيفاروحأل ىتاا ىهةلداعلا ةهضيرفلاو كرتنال ا ريضنلاو

 مامالالاةو اقوةوم ىذهرتلا هحر ا تو وكله ىف اميظعىعدب عم لماعملاع

 ىلاعت و دناوهس هاوق ع ةافانلا 0 ا آلا ت ناط هنعمىلاعت كاوحر ىفاشلا

 مهلا برقالاذ برقالا لاتقباو أ هي رافكلا نم ولينيذلااو اتاق اونمآ نيذلاهياايؤ#

 ' غرعنبا لاقو اهوحتو ريخو ريضنلاو ةظيرق لثم سايعن.ا لأق بسسنلاو رادلاق

 يدلام م مهضعل ل لاقو قار هاا نه ةمدملا للا | برقأ مأشلاو 4 ماشلا ناكما وناك مال مورلا

 او عاف مهنم !وعرفىت> واتاقتأ برعلا ر رافكل ٠ نم مهنو ل ندلا ناكد. زنا لاقو

 9 2 روس لع 3

 اني

 لاق هناءاذعلا ى ركل ٠ نعلق ود, نعةيز الوطسوااون يق

 0006 تلح



 ل 111 و ١

 ليقدقو داصر ل ىنات 57 اهاقلر 7 20 فلو هلا تتعب خادق وكلذ دغر رتاوت 1

 اوعطقا ريفنلا ىل !| نونمؤااق همس 0 1 نيلدلاو 10 "اهلا وهتو رح 1 هيل ا

 ىد ن وهعفحا مو1- ةعا5 2 0 1| ةؤئاط ه5 ارث لكن را نااورماف هّعفتلا ع

 ةدعمل !ع لَم دوصقملاو لل م ةعجلابل لادا الر مكالا هيلع هقفتلا عطقنال

 | قو وزغلل ةرفاتلا تئاوطلا دع قرفلاق اوبل اولا اوهغتلىف ريمضلا نوال 5

 هلا لوشو اوكريو داك هلا ىلا مه

 هللا ىلص هللا ل وسر عم ناو ةفئاطف نيمسق ا نأ ب لب 0 0 هللامل

 كو رغغ نأ هيلز رم

 ماسقناىلا ةيعاد ةحاحلا تناك تقولا كلذزنال داهجلاىلا نورفش ةفئاطو 2 |

 نيدلاىف هقفتلا ورعلا رتل مسق 00 نيعسقىل اطس وهدلع هللا ىلص هللالوسر باق

 لسوفياع هللا لص هللالوسرل نومز الملا ”ئىجدع ًانغ ع تناك ثا رفلاو ءاكح الا ال

 مهوربخأ ةا ةازغلا مدقاذاف عئارشلان م ددحلامو ماكح-الا نهلزنام نوظفح ٍ

 00 دايصلا ةقرف لكنمرفنالهفىندي الواقةفاك اورفنل نونءؤملاناكامو ةينآلا ىلا

 ةداتق لوقىزنءعم اذهو هلوسر او كلارعأ ةقلاك ىدن نورد م 4لعل مهوزغ نم ميل

 هللا مهي رباع اوجرخ نب .دلا هَمتفتيل نسحلالاق ةرفانلا ةشاطاة فس عملا نا لاح

 نا كلذ ىنعمو مهيلا اوهد>راذا مهموق اذ ردن و ةرصنااو تك ممل نا عاار يول

 هس ةبوش ودمد ءالعا دير هللاناو ادعو ع مهلدهللا رصن اودهاشاذا ةرفانلاةقرفلا

 ىلاريفنلا كلذ نم اوعحر اذافاريثك اءج تراغدق ةليلقلا ةئفلاناو سوهيلع هللاىل

 0 ا

 ا اوكرتف نو

 ناك مهودع ىلع« مهبوقمو مهرصاب وه هللانأ او وطعاذا مهنايدت ء باين 1 نكعو نس

 نا لا ناوهو ىناثلا لاقحالا اماو ندلاىف اهقفكلذ 54 مهناعإف ةدايز كلذ

 ىنلا باح أ ن م اساننادها# نع هان ركذاموهو داهجلاب هلقامتال ًادتبم مالكة دي الاوذه

 فلاو رتدتلا لئاالد نم ودعا اع مه

 اهقفش دعبل عونلا اذهنا لوقلا اذه لع ددو و نا

 سانا 5 اود> و نم اوعدو انورءماو اوناص هان قداوتلالإ اوحرد حج مسوهيلع هللا آ1ص

 مهسفل :أىف اودحوؤ انومتئحو ما : دئااض متكرتدقالا مارتام ره سانلا لاند للا

 هللا لاف عسوهيلعللا لصةللال وعر اا 2 ةيدا لا نم مهلك اوابقاناح رح كلذ

 اوغابنو 0 دلاىقاوهقفتس ل ةفئاط دعقو هال رف للك |

 كييف 5 هتبازن ند نورد مهلعل ملا | ود راذامهموق اورد ني ىلإ الذ ||

 ةوعد هقفتلاو علان م دوصقملا نوكينا بي 0 ىلع لياد 35 لاف 1 اوفلاخاذا

 اذهباعتو هقفن نم لكف مقتسملا طارصلاو 5 وعلا كب دلا ىلا مهداشراو قحلاىلاق 2

 ايندلا بلطا املا متوهنع لدعنمو ميقتسملا طارصلاو ولا جلع راك دصقلا

 رغاله ىنعملاو هب 6

 ف لع هللا ىلص هتالوسر بل ةيواعمن ص 60 و3 كب لا الاعأ نير سخالا مناك |

 1 0 سابعا 3

 مايا اواصح اع ميلا اومجر اذا نيرفانلا مهعوق قاوبلا رذنيلوىا ئاوطال اوعص

 ا وكت كلذ

 ا اوهحراذأ داه+لاا ىلا فرقت :-ن .دلامهموق 00 3 فل لاق اوهقفتيل ة 0 لد ةرداهجأ ل

 نيفامملا فلزئاامدمب كوب
 قفا دادكلا تاي آلا نم

 ىلا مهرخآ نع نونهؤملا

 نءاعيج اوعطقناو ريفتلا
 نأاو سف نبدلا ف هقفتلا

1 
 جو داه+لاىلإ هدف "ا

 مهمة

 ع

 ىسبح نويععم مهراس

 ىذلادقفتلا نع اوءطقنال

 داهحلاذاربكآلا داهطلاوه /

1 0 3 
 نمارثأ مظعأ جاع ا

 ريوصلاو لاصنلاب داهلا

 ةيقالا قرفلل اوهقفتليف

 نهةرفاثلا بئاوطلا كدب

 مهم وف اواذنلاو مد

 ةقابلا قرفلا ردو

 اودحر اذا 0 رفاناامهموق

 مهديغمايأىف اولصد اع ملا

 ل 1 -عو مولعلا نم

 ىلا ةرئاثااةشا اطال ريت |

 هقفتلل ب ثلا

 ع 5070 78 1

 دساىئبق ذي الاوده تلزن

 ىلا اًوادف ةئن مهتاصأ
 سو هياع هللا ىلص ىبنلا

 ةطدملاراعسأاولغاذة دملاب
 تارذئااياهقرطاودسفأو

 كلذ نع هللا معاه



 نيحن( رفنالواف)ةدسفملا

 الهف ةفاكلا ريغن نكي م

 مسهل 3 ف رف لك نه )رقت

 ةعاج لكم ىأ ( ةفئاط

 مهم ةلللق ةعاج 2
 ب 5 .

 اوهقفتمل ١ ريفنلا م وحب

 | اوقلكتل ( نيدنلاق

 اوم_-ثعيو هش ةهاقفأا
 اهلصحم ىف قانثملا 1

 ( مهموق اوردشلو )

 مهتمه برع اوداعجأ و
 مه١وق رادنا هقفتلا ىلا

 اوعحر اذا مهداشراو

 ضارىعالان ود ( مهلا

 ردصتلا نم ةكرشلا

 ةلظلاب هشتلاو سؤرتلاو

 ك1

 بيا( نورذع مهلعل)

 لوسر نا ىلقو هءانتحا

 ناك ع-وهيلع هللا لص هللا

 ةونع كعب أند ثاذا

 جرَخ الهف ( رفنالوف )

 ةعاج ('ةقرف لكم ١)
 ةغااط قبو ( ةشاط نم )

 سااولعتي عل ( نيدلايف
 هيلع هللا ىلع ىتلا نم ني دلا

 اوربحل( اوردنءلو ) سو

 اوعجراذا مهموة)اولعتلو

 مهلعل) مهتوزغنم ( مهلا
 اوممأاءاولعي كل (نورذحم
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 ةئ الاريسقامأو ىربطلا اهلك ل اوقالا هدهلقن نورذحم مهلعل يلا تعحراذاايارسلا |
 7 ِِء ٍِء 2 7 1 2 ١

 داهجلاب هل قلعتال أدتيد مالك اهنا لاش ناآنكعو داهحلا ماكح ا هيه نماهنا لاشن انكي :

 ىنلانا لقدقف ل اوالا لاقحالاىلعف |

 ' هيلا 0-5 8-5 ل اد 5

 ي ندلاف و اوهقفتيل 9 ةللق ةعاج ةدلب
 لا 51 مهيعس يام اواعجمل و 0 اوءحراذا موق اورذنءلو# اهليصم

 ةقفتاانا ىلع ليلدديفو مها هنالركذلاب هصيصخمو مهراذناو موقلاداشرا ةهاقفلا نم

 مقرتلاال ميقيو ميقتسينادبف [ ]د ع نوكينا دي هناو ةياقكلاّضورف نع ركذتلاو
 هانم نورذني اع اورذحنزا ةدارا ه#نورذح مهلعا داليا ىف طسبتلاو سانلا ىلع

 آودرفنةثالث لكن د هارفشإ ناى غش ةقرف 0 لك وعن ,الذح تاك الار ,امحان ١ ىلعدد لكمإف

 داح ًالارابخا ربتعي ملولف اورذحو اوركذتت كاهتقرف رذتتل هقفتلا ىلاةشااط ةيرش

 .٠ .٠ و - 28 - 1 . 7 3 5

 نا د سعات أم مولع هللا ىلص ىنلل نواوشو مهسد ق ناويعحلو مهني د سعأ

 ع

 هللاةعاطب سو دياعهللا لص هللا مهسحأش مهيلا انقلطنااذا انرئاشعا لوقناع انربخأو

 ناودان مههوت اوم اذا اوناكف ةاكرلاو 2 هلاب | م همو5 ىلا مهمعمو 42 هاوسر ةعاطو

 ةيلع هللإ ىلص هللا لودر ناكو ا راقيل لدحرلا 3 زايد مهاوردنبو انموهفإسأ

 الا اوعحراذا مهموقاوردننا و نيدلا أن 'نهدمأ| نوحاتحاع مهرب سو

 ا انلا باص أ نم امان نا دهاج لاقو هنا اال رانلا مهورذنبو ماللسالا ىل |

 00 مهوافو رعم سانلان م اوباصأف 8 ىداولاىف اوحرخ مسوهيلع هللا ىلص

 ملأ م كرتدقالا عارئام مهل سانل ال اقف ىدهلا ىلا سانلا نر

 00 اوا>د ىتح ملك كالاو 5 اولقأواحر ف مه شل :ُأى اودحوف انومتتدو

 هأاود>ونم اوعدودد

 هم ةفاط مهنه ةقرف لكنم رش الولف ل ل> وزع هللال اة ؛-ودمملع دا هللا

 6 مهموق 1 رطل ماو سل هي ني دلا ىفاوهقفتيا قمة غناط دعقوريذلا نوغتب

 اورفنيل نونمؤم لا ناك امسابعن. الاقو## نورذحت مهلعل مهيلا اوعحراذا ف سانئازم

 ةشاط مهنم هقرف لذ نم رغنالولف هدحو !سوهيلع هللا ىلص هتلالوسر اوكرتيو اعبج

 نآ رق مهضعب ىف لو دعوانا رتل [تفد راذاو هنذابالا نوريسيالو ايازنسلا دية ضع ىذي

 دعب نم مكي كب لعلزن أدق هللازا اولاقو مسودهيلع هللا ىلص هللالوسرن

 ا "ا اارتم ثحبتو مه دعب مهن ىلل !ع هللالزن اا منولعتي ايارسسلا ثكمتف هانلعت دقو انآ رق

 ااولعيو مهيب ' ىلع هللا لزئاام اواعمل

 م نودعاقلاهلعت
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 دلاةنكسعا لإ هحراوأفللا هاا نا نماض ىلع وهف لسرب اقدصتو ىباناعاو

 هللا لميس ف ملكيم اكنماممدس دح سفن ىذلاو ةمينغوأ رخو لاا الئاندنمجرخ

00 

 ١ ا ات 0 اد 2 عطل 17009735226 هع طفل تعدد سل 71300001

 ىلع

 ى

 هدب دش قل ىدلاو تل 0 ا نول كد 0 ملكموب 00 بيك ةمارقلاموبءاحال /

 دحاال نك و ادبأ هللاليبسف وزغت ةيرس فال تدعقام .نيلسملا لعق شأ نا الو
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 واجمملا ( باوتاوه
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 ص1 |1]1 101|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 0 00

 نمو راصنالاو نيرجاهملا نم ةتيدملا كاسل ىنعي #ةنيدملا لهال ناك ام# ىلاعتو

1١ 
 5 ا رم 1 ْ

 لجل وأ نيباونلا ةلجأ نم العلا مو لوبق 5 لزن ا اوبوتل ا 0

 © باوتلاود هللا ' نا # مهبول ىل 1ع |وويهت مسدلأ ىرخا ددع مر هجعرلاو ل كوم لاب مب

 ا 0

 اونمآ ني ذلا اهي أي
00 

 هللا ند ىوأ مهدوهعو مهما ا ىف 3 نةداصلا ُُ

 ةداعزاو بان ن :!اب هيلع لضفتملا # ميحرلا قف ةسم ةئاب مولا

 اونوكو 3 ءاضر ال اف وي دنلا اوها

 ءالؤه 0 دا ملا نوكف مهباناو مع مد مق أ نيداصلانم 5 رقوهألع و الوتو 4 هس

 نمو ةشدملا لهال ناكام 8 مسارضاو ةئالثلا
 . .٠ . هكا .٠ 230 - ع | ع 5 -

 فدحلا اده نسح اعاو مهرلع باب م مهجر ف هللاالا هللا نم اهمال نأ اونظو ءربدش

 مهب ول رك ذدق هناا موب و لوقا 00 مهدلع بان 6 هلوةوهدلع مالكا ةلالدل

 هللا اندقل هلوق ىلع فطع هنأو هناس مدقت ما

 هاوقو دع اوفلح نيذلاةثالثلا ىل اع هللا بابو ىا

 وفلح نذلا ةثالثأا ىلعو هلو

 ع راصنالاو نير ,>اهملاو ىلا
 ف

 ىل اع

 عوجرلا ةيوتلالصأن را لضو اهيلع اكاد اوبل نلستملا3 ةيولال | مهل

 سانلاب طالتخحالاو مهم داع ىلا قع ىلوالا مهلا ىل

 انعاد كلذ نوكل ىضاملايف م طع ابان ىلاعتو هنأ ب هللا لأ هانم هي ووتل#

 ىلا اوهحريل هيلع بانا م ءانعمو

 ميحرلا# هدابع ىلع ىنعي 6 باوتلاوه هتلانا# كلذب مهسوفن نكستف مهتملاكمو

 امي لضفلاو 0 ةجرلا نى
 # هللا اومن اونمآ ا عد ع ”ىش ىئاعت' هللا ىل ع بال هناو

 6 ىنعي # نيقداصلا عم اونوكو 9 ! 4 بدسو هيلع هللا ىلص ليوا جا هلاك ل

 اا اوك تار ,ملا ىف هناخحأو إسو ةملع هللا ىلص ىنلا قدص نه

 رص ةيوتلا ل لو و نا ىلع المل هنقو مك

 ىنعي نيقداصلا عمدا نب ديعس لاثو وز لالا 0 و.توسلا َّق 1 ودعك ندذلا نيقفانملا
 م.

 ع

 قا سو ةيلع هللا ىلص هللال وسر عه اوحرح حج و مهلاعأو ممولق تماقتساو مهما ا

 0 صالخاب كوس
 و

 اورد 6 تنذلاب فا رتعالاق اوقدص نيذلاعم او 0

 ىلا ىدب قدصلان ال قدصلا ةليضف ىلع لد هب الاهذهو ةبذاكلا ةلطايلا راذعالاب

 َّق مصيال تنكلا دوعسم نبأ لاقو ةيدلا ىقدرو اك روحسفلا ىلا بذكلاو ة ةنحلا

 عم اونوكو /متتشنا اًؤرقا هزجمال 1 ايش هبحاص دحأ ا

 0 راصنالا ىلعي هاد محا دصلا ركانازأ ئاورؤ نيقداصلا

 ىلاعتو هناعس لانا راصنالا رمثعماب 0 لاقف ريمأ كم ريمأ نم اولاق راصنالا نأ
 راصنالا تلاةرهنم نوقداصلا مه كئاوأ هلوق 1 « رحاهملا ءارقفال ا لو

 ب

1 

 نإ الو لزهالو دح

 اتوكو  هللااوقتا اونمآ نذلاامأاي لو ىلاعت هللا نا ركب وبأ لاقف 3 ره هنأ

 ءارزولا مث أوءامالان هن ركعم نوكت نأ انعأي ملوانعم اونوكتن أ ؟ىماف نيقداصلا عم

 هياجعس هارد نيد اصلا نم اونوكوهتلا اًوقتااونمآ نيدلاهيااي ىنءملاو نم ىنعع عم لبقو

 ١ تقدص نيذلا عم سابع نبا لاثو نير رج اهملا عم م 00 لاقو رو ر 7 ىبآ عم

| 

 ايف



 اك

 منع ساثلا ضارعأال اهب رب ل 43 تءحر اع ضرالا مولع تفاقض لذ ىدح 00

 طرف نع م.ولق # مهسفنا مهلع تفاض و قه ةريخلا ةدشا لثم وهو ةيلكلاب

 هك هللا نم ًادمالنا فاولع ووك اونظوإ# رورسالو سنا اهعسإال ثرح معلا ةشحولا

 هك مماع بات مث ف هرافختسا ىلا الا © هيلاالا له هطخعسنم

 1 ةءارب ةروس :

 ةقيخابأ نك هلوق ءضاسبلا
 هز ىذلاهلوق «ةقيتح ةقيخ ايأ صخشلا ذهاب دحوتا

 أ كاع 2 ع

 ىئا هوجان هلمحا مهالاءا_دءم 0 و ةئيح وبا مق | 2

 قي

 * فستان هد يحج وسالم دج دو وصار فضال 2 دهر"

 هورقتحاوهوداع قا نوقفانملا

 ع 2. 0 2. .٠ كال

 زحلا دشا ثيلاى ىرضح هلوقءدنطو ل هر هس نه عجارلا لفاقلاو

 ع ع 0

 هيلع تقرع أ هقدص 6 ىع بهذو ا ىا لطابلاىنع حاز هأوقءركشا

 ”" هى و
 هيدشل هناك ن

 ا ةدسهعنع جرح كك : مالكا ىف 5 هود هو ةحاضصف نأ الدح ترطعأ دل

 الإ ضرالاب ىهاق ضرالا 010 ل تك ىدح هاوق «موللا ل ىتومولي ا

 20 ةس 75 - َ 2< ب ا
 صر أ امساك تراصو ىلع تّشحونبو ضرالان م ىش لك ىلع ريغت 00 1

 و نوعءارزل او نود>الفلا طامنالاو هالعأ وهو هروس تدعصو هنولع أ ةدانق

 هد رشف رونتلاام تمعن هلوق *حارطالاو ع عام ل نم ةلعفم ةعيضملاو مورلاو ا

 لبج عاسو رونتلا ىف اهتقرحاف ناسغع كلم اه نسرأ ىلاةفيحتلاب تدصقف ىأ ام

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكت عل مأتأ تقلطناوهلوق و *فو رعم ةشدملاب

 حرفلا تارامأ هيلع رهظاو عمل اذا ههحو قرن لاقي سانلا ن هرم ةعاشلا جوفلاو

 نا تلا علت كد قدا 2 هدم ب حا لأ "0 هاوت» رورسلاو

 ىنالبأ امم نسحأ ثيدنللا قدض افا هللا ءؤليأ نيلسملا 1-3 تلعب لوا ا
 هيديرا اذاف ابلاغ ريثلاىف ناك قلطا اذاو رسشااىفو رياىف نوكي ءالتءالاو ءالبلا
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 منأ ىأ ىنالبأ ام نسحأ هلوش انه ديق اكهيديق ريخغا ٠ْ
 ةسازال ةلفل ءالغلا لل لاو ا طفلا :ةدايز»«ثيدحلا تاناور عيجفا وه اذه

 داوقوءءريخ أت ال نخأ فاطال ماللار يسكب وه كلهاذ ماوقو ٠ ةشذك نك | اناء

 ”لحولا نئيضأو مكيلع نوجدزب و كؤطي اء شان مكمطخ ئرخالا اة

 اراذالاو معا ىأ 7 هللاة بوت نذآو هلوقو»لبللا ىقاب ىندي ليالارئاس هلوقو:سمكلا

 # تبحر اع ضرالا مهلع تقاض اذا قح# لحو نع هلوق # رعأ هللاو مالعالا

 اهساو ناكنا كعل ناكملا مي اع قاض هنأ ىنعملاو ناكملا ةش 0 تعنت اع ىفعلإ

 مهمالككرثو مهايا ا نزْلاَو ملأ: دقن رطل ا تقاضو# ا

 هللا نم 9 0 عزفمال ىنعي # ًادمالنأ ب اولعو اونقأو ىنعي ه6 اونظو

 فذحو راما هيف #4 مهلع بان مث 88 وه الا هباذع نم مداعالو 4 هنبلا الا

 ا سال ءابلا 6 ضيم او ءام هناك ةرحاهلا تقو َّق ةيريلاق ناسنألل رهظبام وه |

 | أ وس تاو واش موق ا ا خلا مني بضاملاو مالكلا نم ا

 5 اهعسال ا

 أ| ىبأ طئاح تروست هلوقءانكسو اعضخ ىنعي اناكتساذ ىابحاص امافهلوقو» اهفعأال
 ًااونظو) ملام 2 ولا ا

 ) هيلاالا هللا نم ًايلمال ا

 مهيلع تفاض اذا ىتح ١ ا

 اهب> ر(تيح راع ن 0 ا

 لئموهو اء مه 1

 ١ لاعسأ ى# عربا لل 7

 0 اا 2 نودجتنال

 تفاطو ١ اعز>حواقلق هم داق

 يع
 ممولق ىا ) م مولع

 رورسالو

 ب * نم تحر 3 اهمال

 طم نم المال أ اولعو

 6 ) هرافغتسا ىلاالا هللا

 اموينيسخدعب (مييلع بات
 ضرالا ميلع تقاضاذا ىتح) ا

 تقاضو )امتع سب (تبح راع ا

 ع ف م 1

 ريح ا مه. ولق( مهسفن امماع

 ا د نر 0 نأ هاوق» ىلع

 (هتلانم اهمال نأ)اونقأو - ع 0
 . ع

 (هيلاالا) هللا نم مهل ةاحنالنأ

 مهفل نم هناا ةيوتلابالا

 بانم 0 كوب ةونعنع

 امعو 2 زواحت ) ماع



 2 ١" رؤس 4 رفعىداطلاءزلا +
 ةاوو هللا ىنالبأ ام نفل و هيلع هللا ىلع هللا لوسزل كلذ تر ,تحذ 3

 ا اذه ىوب ىل | 6-5 هلع هللا ىلد هللا لوسرل كالذ تكاذ يا

 ١ رحاهلاو د يا 3 قب 0 نيا نظفحم نأ و .ال

 ونوكو هللا اونا غلب ىحلا كتيحرأ اع - ضررآلا لع تقاضاذأ قد 0 نذلا

 مالسالل ىناده نا دعب طق ةمعن نم ىلع هللا ارت هكا 8 نييداحلا ب

 ككلهاذ 1ك دك نوك "اال أ !سو هب هيلع هللا لص 0 قدص نه ىسفنىف مظعا

 لاق امر حولا رت ١ نيج اوبدك نيذلل لاق لجو نعهّللا نااوب ذك ني ذلا كله

 عاف منع اوضرعتل ميلا متبلقنا اذا مكل هللاب نوفلحجس ىلاعتو هناحس هللا لاقف
 0 اويل ل و12 00000 زج منهج مهاوأمو سحر « مهنأ منع

 ةثالثلا اأ انفل انك ب مكل اق نيقسافلا موقلا نع ىضرمال هللا ناذ منع اوضرتناف

 ابق هلاوقلح نيح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهم م لق نبذلا كئاوأس أن ع

 ع ال انث هللا ىدع؛ ىد ا نحأ مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ا مهلر فغتساو

 انفلخامم ركذ ىذلا سلو 0 نيذلا ةثالثلا ىلعو لجو زع هللالاق كلذيف

 75 ليقف هلا رذتعءاو هإفلخ نعءان ىعأ هؤاحراو انايا هفلخ وه اعاو وزئلا

 : ءالكنع هنب ملو ىحاص مالكو ىالكنع سو هيلع هللا ىلص ىنلاىبممو ةياور ىفو

 "الا لع لاط ىح كلذك تقلق تمالك سانلا بنتحاف انريغ نيفلكملا قي

 ةلؤسر توعوأ سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع لصيالف تومأ نأ نم لاش
 لصيالو مهنه دخأ ىملكي الف ةلزملا كلن ساتلانم ن كف ٍلسو هيلع 7 ىلص هللا

 ِس سو هيلع هللا ىلص هسا ىلع انئونلجو ز دعنا ل زن اوالق ١ ع يسيالو ىلع

 مأ تناكو ةملس مأ دنع اس و هيلع هللا ىلص هللال وسر و لبللا نم ريخالا ثلثلا قب

 بن مأ اي اس و هيلع هللا ىلص لوسر لاقف ىرعاب ةينتمم ىنأش ىف ةنادع ةلس

 مكنوعنهف سانلا مكمط# اذا لاق هرسشتاف هيلا لسرأ الفأ تلاق كلام نب بمك ىلع
 لوصر نذآ ركل ةالص ٍيسو هيلع هللا لص هللال وسر ىلص اذا ىتح ليلو وللا

 لسمو د اع 3 سو هيلع هللا لص هللا

 ةلحارااو د_هيعلاودو قاثملانم لعاش قئاوتلا ا انقناوت ني > هلوق

 ١ "ىقلانع ىرو لااهريغب ىرو هلوقو « رفلاو للا ىلع نايوقلا ةقانلا وأ للا
 ' ةاحتلاو زوفلاب الؤافت كلذ ثيم ءارفقلا ةيربلا ةزافمللاو ءريغ رهظأو هافخأ اذا

 ناهجلا 0 يل مهدصقم مهل 00 فيقعلاب وه الحفمل وق ءابن م

 الا ردعلاو ليمأ ىأ ةلمهملا نيل وه رعصأ اب ءلا اناف هلوقءر ,ذاسملا هيلا جاتحم امو
 لعج لثم قفطو ةفاسملا نم شان يي و 1 دعامت 0 وزغلا طرا وهلوقع

 ةسفنب اب“ ناك اذا هيفطع ىف رظنب نالف لاش بيعلاب هيلا راشملا بيعملاصومغملاو

 | اسلاودعب نما الاخ ناسنآلا ٌصَعُش زهظ اذا لوز نارشلا هب لاز لاو

 6( وهز



 4 ةءارةروس) مي ١١١ لمح
 ناوه راد هللا كلم لو كافدحدق كيحاص نا انءابدق هناؤ لا هف اًذاْف هتأرقف

 تويف ءالملان 7 ع هذهو امتأرق 0 نيح تاقف لاق كساون ا 8 ها

 لوسر اذاو حولا ةتييلتساو نامل ام نوفي رآ ١تضم اذإ يح د 21 7

 كا 0 ةيلع هللا ىلك هللا لوسر نأ لاَقؤ 2 مو هيلع هللا لص هللالوسر

 لاق امرقتالو اهلزتعا كنا لاق لُكَأ اداه مأ اهقلطأ كلفن لات لزق نأ

 ىتح مهدنع ىنوكف كالهاب قا ىتأ رمال تلقف لاق كلذ لثم ىحاص ىلا لسرأو
 هيلع 0 هللالوش راما 3 نب لاله أسما تءاحف لاق سمالا|ذهىف هللاىضقن

 نأ نك ل مداخ هل سيل عئاض يش ةهأ/نب لاله ناةتنالو سراب تلاع مس ا

 لازام هللاوو 401 0 هبام هللاو هنا تلاقف كنيرشبال نكلوال لاق همدخأ

 تنال ىلعأ ضعي ىل لاقف لاق اذه .ههون ىلا ناك ام'ءيعأ نها نط دف 0
 1 نا أ نب لاله ارا ند دق كتاشاف سو هيلع هاو هللال وسر

 هللال وسر ىللوشام ىردامو و ل هلال سرا م ا 0 تاقف لاق

 لامل سثع كلدن تدل لاق باش لحر نأ و اف هع ا اذا 1 هيلع هللا ىلص

 خل رعفلاةالص تدلص مث < لاق انمدلك الك نع 0 نيج ن 8 ذلك نوسج انإ لكك

 لحونع هللارك ذ ىتلا لاخلا ىلع سلاحان أ انيبف انتوس نه تيب رهظ ىلع ةليل نيس

 ىفوأ حراص ثتوص تعمس تبحر اع ضرالاىلع تقاضو ىسفن ىلع تقاضدق انك
 تفرعو ادجاس ترو ل ةباةكلام ن بك اشو لك ار كس

 لحرضكرو نورشيم ىحاص لبق بهذف اننورشب سانلاب هذف رحفلاةالص ىلص

 سرفلانم عرسأ توصلا ناكف لبا ىلع ىفوأو لبق يسانم عاس ىعسو اسرف ىلا

 هللاو هنر راش هايا ماو ىبوث هل تعزل ل هن وص د ىذلا ىنءاح الكا

 هلع هللا ىلص هللا لوسر مثأتأ تقلطنا و امهتسلف نيبوث' ترعتساو اههريع كامأ نإ

 ىتح كيلع هتلاقبوت كنيبل نولوقيو ةبوتلاب ىنؤ:ءاجوف اوف سانلا ىناقلتي مسو
 هللا دبع نب ةحطط ىلا ماقف سانلاهلوح مسوديلع هللا ىلصهتلالوسر اذاف دحصسملا تاخد

 اهانتش ال بكن ناكف لاقهريغن. رجاهملا ن ملحرمل !ماقامهتلاو ىنأتهو ىنحف ضخ لور ١

 املا نمدهجو قربيوهو لاق 0 اع هللا ىلصهللال وسر لعق اشار ةيمك لاوةولطل . ٠

 نمأ هللالوسرأب كدنع نمأ تاقلاق كم كندلو ل هن افا ِك دلع سم 0 ريدم رشبأإ ا

 ههحو 8 02006 رائتسار سا ذاؤسو ةيلعهللا لص ناكو هللادنع نم لب ال لاف هللا دنع 2

 نا هللالو_سراي تلق هدذب نيب تسلح الف لاق هنم كلذ: فرعن انكو لات رق ةئطقا
 4+ ءلع هللا ىلص هللا لوسر لاو هلوسرملاو هللا ىلا 3 هقدص ىلام ند علختا ل ىو نم "

 ىذلا يمهس كسا ىلاذ تاقف لاق كلر رجس وهف كلام ضب ثكيلع هناا لسو)

 تح الانا ى ىبوت نم ناو قدتعلاب ىلناحين أ اعا هللان 1 هللال وسر راب تاقو لاق رببحل

 ثيدحلاقدصوف هتلاءالبأ نيلسملانم ادحأ نا تلعام هتلاوف لاق تءقبام اقدصالا '



 هيي 7١٠١ يوم 4 'رفع داخل اءزطلا ١

 ”الا رك تأ تقفطف كب قرضح كوسم الفاق هجوتدق سو. هلع هللا لص هللا
 ١ قاف لها نم ىار ىذ لكي كلذ ىلع د دال هطغم نم جرد 2 لوقاو

 نانا تفاع ىئح :لطانلا ع حازامداق لظادق !سو هيلع هك هللالوسر نا

 كانا ناكوامداق سو هيلع هللا ىل !ص هللا لوسر مجكاف هقدصتءجافادنأ “ ىشب هك دكا

 0 وفلل هعاح كلذ لعف ىف سانلل سلج مح 2 نيتعكر همق عكرف روسملا أ اد هه رةس نه

 مهيب مهني للعمهنم لبقفالحر نيئامثو ةعضباوناكو 0 هءلاز و رذتمي اوقفطف
 بعتلا معسل 0-0 تمساىف تئح ىت> لحو و نع هللاىل 3 هور |رس لكوو م4] رفغتساو

 تعتبادق نكت ملأ كفاخام لاقف هدب نيب تسلج ىتح ىشمأ تف لاعتىللاق مث
 31 تيأرل ايندلا لهأس كريغدنع تسلجول هللاو ىلا هللالوسراي تلقلاق كرهلظ
 ثيدح مويلا كتثدح نأل تلعدقل هللاو ىنكلوالدج ترطءأدقل رذمب هط“ نم ج 6

 5 ادمن ىلع دحن قدص ثيدح كتثدح نبا و ىلع كط عن ل ناشر معدن 0

 كنك أم هللاو ردع ىلنزاكام هللاو ل>وزنع هللاوفع ةياورىثو هللا ىقءهيف وحرال

 اذهامأ سوديلع هللا لص هللا ل وسر لاقذلاق كذع تغاخ نبح 0 ىوقأطق

 اولاقف قوعساوة لس ىب نم لاحر هاو ترقق كبف هللا ىدش قح مقف قدص دقف

 هللالوسرملا ترذعا ركل نأ تدك دقااذه لقابذ تيذأ كانلغام هللاو ل

 هللا كس هللالوسر رافذتساكينذ كنفاكناكدقف نوفلخت اهلا رذتعااع ؛سو هيلع هللا لص

 هللا ىلص هللالوسرىلا عجرأنأ تدرأىتح ىننوبنؤي اولازام هللاوف لاقكل اسوديلع
 نالجر كعمديقل من اولاق ىمدحأ اذه ىت له مهل تاق مثلا ىضن بذكاذ (سوديلع

 ىسماعلا عيبرلانب ةراسماولاق امهنم تلق كللبقاملثم امهل لبقو تلقام لئمالاق
 لاق ةوسأ امهيفف اردب ادهشدق نيحلاص نيلج رم لاوركذفلاق ققاولا ةيمأ نب لالهو
 اها انمالكنع نيلسملا !سوديلع هللاىلص هللا لوسر ىهنو ىلامهوركذ نيح تيضف

 راقت ىف ىلتركتت ىتحانل اوريغتلاّدوأسانلا انينتحاف لاقدنع فاخت نم نب نم ةئالثلا

 اناكتساذ ىابحاص اماذ ةايل نيس كلذرىلع انئبلف فرع ىتلاضرالاب ىهاف ضرالا

 دهشاف جرخأ ت تنكف مهدلجأو موقلا بشأت دكف انأ امأونابكس امهتوسىف ادعقو

 ساق اسوديلع هلا ا هللا 1 ىملكي الو قاوسالاف نقط كالا

 امرت لص مثالمأ ممل رح له ىسفن قلوقاف المئارئربس ل

 قىح ىنع 1 0 ل اناويل 1 ىالصمل اع تلقأ أذا رانلا هق 0000

 وهو ةداتق 5 طئاح رادح تروس قح تدشم نيإس 1 ةوفح ند كلذ ع لاطاذا

 ةنادشنأ داتق ابأاي تلقف مالسلاىلع درام هللاوفديلع تالسفىلا سان ادي 2 نا

 ةكلشاتف تدعف تكلف هيدعاتف تدنف تكف لات هلوسرو هللاتحأ قا لمت لدمتاب

 قوسىفىشمأ ان انيبفرادجلا تروستىتح تيلوتوىانيع تيضاففإعأهاوسرو هللالاقف
 9 ”8م نوعا هساكحاو دعمنا اعلا" ماك نع م 2 2 25 !لعلدل ره لوش ةنيدملاب هعس ماعطلاب مدق رم ماشلا ل هأ طش نم ىطساذا ةنيدملا

 .ايناكتنكو ناسغ كلم نماباتك ىلا عف دف ىنءاج ىتح ىلا هل ن وريشي سانلا قفطف لاق كلام نبأ

 © أرق )



 ؛ ةءاررةروس ) هي ١
 نالوق || وفاخ ىنعموق و وهللاسمال نوح س نورخآو ىلاعت و هناوعس هلوش نودارلاا

 ةيالونأ عب مضخاو | وعضخ ملمع كلذ و هبا و ةيابل ني 6 اوفلخ, ا امه كَ

 دعب مهيلع 1 ةنم'ةثداماا| ءالؤه 5 كل هباعحاو ةيامل 5 اع هّللا بات هاو

 يب 3 0 ارنا 00 ىباثلا لوقلاو 1

 لاق سو هيلع هللاىلص هتلالوسر ثيداحال مهامواو هموق لعأ ناكو لاق ىع نيح
 ةنلال وس نما ل ثدح بعكْن . كلام ن هللا دبع نس كلامنب كا

 اها نغة و او ةاع هللا نحارب نأ لقدلوبتتو نش قطسوديطملا

 ا ا بتاع ملوردنةو ْنَْغف تفاح دقىناريغ كوم ةونغفالا طق

 ىلع مهودعنيبو مهدي هللا عج ىتح شير ةريعنود ريزوسخاو توديع لس سال

 مالسالا ىلع انقثاوت نيح ةبقكلا ةليل سو هيلع هللا ىلص هللا لوس روم هدد وداعيم ريغ

 ني> ىربخ نم ناكؤامم سانااىف مك ذأ ردبتناكناو ردد دهشما# ل نأ كح

 قمري الو ىوقأ طقؤكا |! ق [كلو2 ةونغ سو ديلع هللا لص هللالوسر نع تفل

 كلتىفام,ءعج ىتح طق نيتلحار اهليق تءجام هللاو ةوزغلا كلتىف هنع تح نا

 كلتتناك ىتح اهريغب ىروالا ةوْغ ديرب . !سوهيلعمتلا ىلصهتلالوسر نأ .كيملو ةوزغلا

 ازافمو ادب ارفس ليقتساو دددشر رد سو هيلع م هللال وسر اهازهف ةوزغلا

 ىدلا مههجو م هونغ ةيهأ اويهأتل مهسعأ ني اسملل ذاق 0

 كلد ديرب ظفاح بان 5 مهعمجالو ريثك سو هياعمتلا لص هللال وسر عم نوملسمل و

 ىحو هيف لزنوملام هل قعس كلذنانظالا ا , لجرلقتف تعكلاق 2

 لالالا وراقلا تباط نيحةوزغلا كلتا و هيلع هللا لص هللال وسراْنَغو لحو نعهللا ن

 : ودعا تقةفطظفدعم نولسملاو و سود عملا له نر زهجمت تمص اهل انا

 ىبىداغ كلذ لز رف تأ اذا كلذ ىلع دا ىفلوقافايش ضقاملومج راف مهعه

 ني هعم نولسملاو ايدافإسوهيلعدتلا ىلصدهّللا لوسر عصافدلا سانلابرقسا ىتح

 لكزا انتواوعرطما 2077 أش شا 1و تدار ات ودعم 2 ى تا

 تحد رخاذا تاي كلذ لردع مل مث تاهذ ىتيلابق مهكر تان نات و هلا

 دترالا ةوك 1 ال11 قرد سود الع هللا سقت كود جور دعب سانلا ىف

 هللال _- ملو ءافعضلا نم هتلارذع مر وأ قافنلا ىف هيلع اص

 لاقف كلامنب كدك لدفام كوك موقلا فس ااحوهولاقف امو 0 هللا ىل 2

 | دلل اأن ا ىذلبالف 0 77 9 م

 ال "7 اخ و اك)



 بواث عنب داك امدعب نه)

 تابثلانع ( مهنم قيرف
 82 ع

 عابنا نعوا ناع الا ىلع

 ةوز هلأ كالك التى لوتارلا

 ريهخ داك ودعم جورخلاو

 | عضومىفهدعبةلاوناشنا

 نسسدل مهل وةكوهوبصنلا
 0 ع 2 9

 ناش سل ىاهلثم هللا قلخ

 هزه ميد هلم هللا قاح

 ( ملعب ان مث ) صفحو

 مم هنا ( ديك وتلل رئاركت

 (ةثالثلا ل ا

 مهودُت الث || ىلع بان و عل

 نةراصو كلامن تع

 ع

 ةمأ نس لالهو 0 رلا

 ىلا لع فطعء وهو

 و زغلان ء (اوفلخ نيذلا (ّ

 ) غيزي ناكام دعب نم (

 ( مهنم قيرف بولق ) لمع
 | نيصلخلا نس الو
 مال ندع

 ىلا 5 هم

 ا
 زواجي ) موءاع

 ععاوجرخ ىتح م,ولق

 [سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 1 و مهتع

 ىلعو ي>رفّؤر مهمهنا (
 ١ اوفا> نيذلا ةثالثلا

 نيذلا ةثالثاا نع زواحنو

 | نيكو ونت ف اخ

 هءاحاو

 0 تا "ا ع صفح وو ةْر جم أ هس

 0 6 6 مهلع بان مطب نيفلتلا نب من قيرف بواق تغازام دعب نم ”ىرقو#

 كلان هنأ دارملاوأ ةرسعلا نم اودناك ام لحا نم مهيلع بان هنا ىلع هيبنت ودك أتلل '

 | 0 ا اع باتو 6 ةثالثلا 0 فؤر مهب هلا 8 متدوديكل ميلع
 انا وأو 0 زغل نع اوفلحت 0 دكا عيان ٠ راو ةيما نب لاله كلام |

 / نودحر ا موش ا مهد سحأ

 0 وضنملا رقلا هدا 0 كلذكه حاص بكر يف 0 م لجرلا بكري مهني هنويقتعإ

 نم عوجلا غلباذام مب ةزيسبلا تاَرَعل االاموعمامونوجر ع نم رفنلا ناكو ريغتملاريعشلاو
 رفا 6 ةيحاص يطع وهف نماهح رك م6 م اهمعطد< ىتح اهك الق ه رغلادخأ مهدحأ

 ةاوتلانالا هر 6 0 قالو مهر كا 0 كيلذك ةيحاص لعشو ءاملا٠ 1

 باطخلانب رع لاقو مهنءهّللاىضر مهين و مهقدص ىلع سو هيلعدتلا ىلص ىلا عم اوضق

 شطعدف | .اصأ 0 طظيق كو وبن ىلا سو هيلعهلللا ىلصهللالوسر هانححر 0

 | مل لحللانا ىتحو عسطقةسانباة رنا انئظ ىت>ديدش

 0 نو ءاملا سقلل»ا بهذ ناكل حرلانا ىتدحو هديك ىلع قبام لعحنو

 ءاعدلاىف كدوعدق لحو نع هللانا "1 ارا 'قيدملا 4 7 عطقتسهتبق رنا

 دلحرا ىحاعجرب إف !سودي اع هللا لص هندي مشرف م عذ لاق اذ 2 يم اري

 ا هد رشيق كر رصعبف هريعلار

 + مهعماما واق ترطف ةباحم“

 دعب نم ىنعإ هك مهمه ق ةارق بولق غي زتداك امدعبن رم 9 لجو نعدإ 0 ىربطاا

 ةغالا ىفغيزلاو مللان ىتلاةدشلاو ةقش هتشلا لح نع قالا نع ع مهضعإ 0 ]| ب راقام

 ْش منكم كلانا ل لا اك لودرلاا ق مهضعب مه لقو ليلا

 | ىنعي مهيلع بان مث ري كال ولق ىف رطخام ع 0 رجلا اواوريص

 1 0 دعا تزواح اهدجنإف راظشنا انبهذ مث ةعوالا نم

 ١| رك ددق تلقّاذ « ةبوتااوذبا. الا مهةزرف مم 00 !اعتو هنا هنا

 1 دلفالوأ ةبوتاز : كاتو ناعسدلا تلقدرار كلا ةدئافافامناثاهركذ :مئالوأةبوتلا
 ا 2 لسع ل كذب هفدرأو كلذدعب تنذلا ١" دم هراتلا يطتو هنم الضفت بنذلا

 | هلوقبهعبتأمث مهنع افعو مهتب وت لبقدق ىلاعتو هنا اهعس هنأ اولعبلو ىيناشل اميظ#ت ىرخأ

 ١ هدايعب قيفرلاهنا ىلاعت هللاةفصف فّورلاىنعمو كلذل اديك أت # مح رفؤر مسدناؤ
 || !راقتناو فيطا قرف محرلاو فؤرلانيبو تادابعا| نه نوةيطالالا لع [هنال |

 ”0 وكت هلق ًانرلا داتالوت طصملاا 21 ركلا عم ىباطخلا لاقىنسعم لا 6

 || هلام لع فوطساذه © اوفلخ نيذلاةثالثلا ىلع و ىلاعتو هناحع-هل وق ةها ركع

 اذه ةدئافواوفلخ نيذلاةئ الثلا لعوراضنالاو نير ,حاهملاو ىنلا ىلعهللا باندقل هريدقت

 ْ رأ هزالا٠ 0 هبا سوتيعأ نبل الهو كلام امني بكر هو مني وتلوبقن زابس اعلا |



 ىلا لع هللا باب دتل 3 1 نا ردد و نول ايف ودل مهل قا 1 ٠

 نوئذلا ةقلع نع مهأرب وأ فاختلاىفا نيةفانملا نذانم  راصنالاو نيرجاهلال ا |

 ىعملاو ةبوتلا ىلع ثعب وه لقو 00 كينذ نم مدقتام هللا كلرفغيل هلوقك |

 ىلاعت هلوقل راصنالاو نيرحاهملاو ىنلا ىتح ةبوتلا ىلا جاتحم وهو الا دحا نءام |!

 قرتلاو هيف وهام هنود صةنتس ماقم هلوالا دحا نمام ذا ايم كلا لإ اوبوتو 1

 هدايع نم نياصلاو ءاب'الا ماقم اهناب اهلضفل راهظاو

 ىه و ابقو ىف 3 ةرسعلا ةءاس ىف هوعسا نذلا # ٍ

 لع ةرشعاا بقت 5 رهظلا ةرسسع ّق ا

 دل 3 لحو زرع هلوق 3ع مولع ةرمصنبو ودع نم مكعلع هريغ مكل لسنا كرصانو

 نع مفصو زواحن ىعع هللا بان ةيآلا 03 راصنالاو ني رحاهملاو ىنلا ىلع هللا بان : 1

 ةصيقنلا ِ كالت نم ب 07 هيلا 0

 اوناك كوش ةونع ق و مهلاح

 اناك نيلحرلا نا لبق ع دازلاو دحاو ربعل

 هيلعمتلا لص ىلا ىلع هوت ىنعمو راصنالاو نب رجاهملاو لس و هيلع هللاىلص ىناا

 هناحهس هاوقكوهو كو ةوزغف فامعلاب نيهقئانمأل هنذان هتكخاؤوو اسوأ

 ه وهف مهل تنذ أ مل كنع هللاافع ىلاعتو

 هسه هلل اذ ىلاعتو هناعس هلوقك كربتال مالك حاتفم وه قام باح | لاقو اياقع"

 تجوب بنذ هنأال لدضفالا كا أ ن

 ١ صنالاو نيرجاهمل فيرشت هيلع ةباوتلاب ىلا ركذ نا اذه ىنعمو '

 مسا ىلا لوسرلا مسا مخ اك يس و.هيلع هتلاىلص ىبنلا ةبوت ىلا

 لحالف راصنالاو نبرحاهملا ىلع 1 اون ىمم امأو هل تش رعت يل هسا

 اعرو سدش تقوىف تناك اهمال كويت ةوزع نع دوعقلاىلا ليملانم مهم واقىف مقوام

 0 8 صالخلاب انا فيكو مورلا لاتق ىلع ردقنال انا مهضعب بواقىف عقو |

 نا ليقو ةينلاسفنلا سواسولاو رطاوملا هذه نم مولقىف عقوام منع افعو مهلع |
 11 3 نم اماو رئاغصلا فأن نم انا هزع ةدعىف تاعسو تالز م قلك

 ىنلا نا مث لضفالا ||
 رفسلا كلذ ىف مهل تلصح ىتلا ةيظعلا دئادلا كلت ىلءاوربصو هبعاتمو ||

 هللا ىلص ىننااعم ةوزغلا كلتىف ةيظعلا سادثلانم هوامحنام لحال مهيلع

 متاع مظع ىلع اذن مه رك د 1ىلا س ١
 ميسو هيلع هللاىلض لوسرلا رككذ مذ اهلجال ىتلا ةيئرلا ىلا اوغابدق مهناو نيدلاف ١

 را ىف «ةوعيتا ةيتلا ري طا
 0 نيبامافلأ نيعبسيف كوبت ىلا راس ؛سو هيلع هللا ىلص ىننلا نا ءالعلا شعب

 مهتبوت مضيف راس

 هللناث هاوق ُّى هلأ

 رفسلا انه اكشف | ل ا1 هعم نينمؤملاو ماساو هيلع هللا ىلص

 هللا رفع

 بابو مهل ا ظ
 اههبلع هللالص تاك مذ اعئاو سو هيلع |[

 زالاو ني رحاهملا نم ةوْئع كالت

 0 ناك هلال 3 ا 077 43 0

 ا ت77 ب ا ست دعمت مم جو بجمع: بجو جب ب بج حج

 ا م ا و جدا

 مو امومتح

 ( ىتلاىل اع هللا بان دّتل

 لس «قفانملل هن 0

 1 0 و ) كنع هللا
 نينمؤملل ثءب هيف( راصنالاو

 نموه نمام هناوديوتلا ىلع

 ةبوتلاىلا جاتحم وهو الا
 ىنلا تح رافغتسالاو
 او ك2 لع هللا 0 ص

 راضنالاو نو رح اهل او

 3 دعاس هوعمأن نيذلا

 كوبت ةونغىف ( ةرسعاا
 ةعاسلاو اهقوىف هانعمو

 نامزلا 0 هإمعتسم

 ةرسعىف اوناكو قلطملا

 ىلعةرش ثءأا بقتعي 0

 دازلا نمو دحاو ريب

 ةقدشألا كا اودوزل

 ةلاهالاو سوسماريعشلاو

 ةدشلا مه تغلبو ةحئارلا

 نانا ةرقلا مشقا تح

 اوبر ءاةعاجل اهصماع رو

 اح ءاملا مو ءاملا اماغ

 اورصعو ليبالا اورتن

 ةذكيقو هونرشو اهشرك

 نموظيقلاة راج نم نامز

 طدقلاو بدجلا
 باى دققل ١

 ىلا نع هنازوا

 ( راصنالاونيرجاهملاو)
 ةيقلأ لأ اان ينعذلا

 ( ىتلاىلع هللا

 نب

 مهدي 5 اردب اوده د شو

 اوعبنا(هوءبتانيذلا )لان

 ىف كوب ةونغعىف ىنلا

 نيد ١ ١ رايك



 لذدصلا ؟هللانك ه3

 هايقا هاما ا
 انغتسالاك هءانتحاو

 ريغو نيكرشملل

 كيال روطخالا ودنع

 98 مم

 ا ىا

 ماده نذلا هدابع هل

 اذاالا مهلدعالو مالسالل

 ناس دعب هلع اومدق

 بحاو هناب مهلع و هرطخ

 معلا ليقاماو بانتحالا
 5 اذهو الف نابلاو

 أ هذا قل[ فاسو ردنا
 نيدرعملا راثخالا

 بحجلام نوةتاع دارملاو

 لعبام اماف ىبلل هؤاقنا

 لع فوقوم ريق نقلا
 ”ىشلكب هللا نا) فق وتلا

 2 تاومعسلا |كلمءل هللا نا ماع م

 اموتيعو يح ضرالاو
 نمركل

 ريصن

 20 هللا ناكامو)

 لالضلا ةلزتع اموق كرتيل

 5 ةلع ل_طل 05

 الل ( مهادهذا دعإ 0(

 ) نؤةتام مهل نيب قح )
 هللانا ) ما ل

 الوىلونم هللا نود

 حوسنملازم ( ”ىش لكب
 كلمدل هللا ن ناميلع) ممانثلاو

2 

 نا ب 00 تاو ىلإ

 ردقلاو سمكا تاووسلا

 كلذ را عو م وححلاو

 0 ( ضرالاو )

 رههشلا ند ضز ,الا

 رادع ١ و لابلا وباودلاو

 يّ 0( كلذ ريغو علل(

 عئام( ريصنالو) كعفن ب رق )ىل ىقند ١ 1 مكلامو)ا مندا ىفن(تيعو)

! 

ٍْ 
5 

5 
ْ 
1 
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 اوربت و هيلا مهرشارشب اوهحوتل هنمالا ةرصنالو ةيالو مها أت الو ةكلعأ|

 ا
 رفكلا ىلع

 مهدخاؤيال ذل | سو 0 00 /

 (نو_-ة>اممهل نيس ىتح + طحل م. رهو دعباموق 4 ريثءىداحلا ءزجلا )

 ضال هللاناكامو# هيلع هتساكت

 ! ' 0 امر ,ظح مهيأ نين ىح «ذرحبلا مهل ني ىتح مالا الل ل مهادهذا كعب 0

 | مد اوم مهدخاؤيو الالض مب .عيسبإ ىأ هياموق ل

 1 لق نانا ربشللا هفالسال رغغتسا ن 17 !4بعإ هلوقىف لوسرال ر 2 يس ٠ ناكو هؤاقتا

 أ ةلخاىفو كلذ وحنو رمختاو ةلبقلا ىف لوالا سمالا 2 0 0 هنا ليقو عنملا
 | نيالا ىف مهما رسبف 6 ميلع ' ىش لكإ هللانا ف ف لفاغلا نا ىلع لئلد

 . ىلونم هللا نود نم مكل امو تيع و يحب ضرالاو ا كم هل هللانا
 "لد نم تعلو ىبرق ىلوا اوناك ول ١ نكرملل مد تالان وص م ا 3 ريصصتالو |

 كءاغلاو هسا ىلوتمو دوحوم لك كلام هللا نا مهل نيب اس أر منع ىربتلا بوجو |

 ءرارطا دل ل11 هسا نمار ةدحلا ةليحجا

 ناكامو 0 ىلاعتو هنا هاوقو ع ذك

 تبدسي لال_فلا يع ىدقلل هللا ْ لاكاامو قع 2

 هلوسربو ا مكقفوو ةيادهلا 0 | كاعل

 تافضلا هذه ع هنأ ىلاتو نا

 ةلاطلا ءدهىف مث 1 هاد !اودتقاف

 ادهذا كبد امو ل 3

 نيارشا 0 س1 كلا راف
 عنملا القول اوراغتلادت اوناكو نيكرشلا امد اا ع نينمؤملا عنم 0 كلذو

 8 # نوقتام مهل نيب ىت> # مهرئاضب س د تاتا ,مدصام اوف ةأخ

 5 بلا لبق اماذ لعفلا كلذ نع ىب لا مهلا مدقق نأ وهو نورشام و كام

 0 *؟ع 37 اق اونامدق اوناك نش اسم. ند ةعاجنا ليقو هلعفىف مهلع جرح

 كلذ ىلع تامنم ىلع فوخ نيم ولا بوقف ع كلذ نم أوعنم الف نكرشملل

 بحلام مهل نيب أ دفالا لع

 نيكرشملل رافغتسالا كرتىف نينمؤملل هللاناس دهاحم ل

 قحاموق بدعيل هللا نأك مو كاممكلالاقو ةماعدتع او هتيصعد ىف مهل هام 7

 اموقنا كلذو 00 حوسنملا أقف اذه ا لئاعم لاقونو ردن امو نو 0 مهل نيب

 1 1 8ع
 ردو هوقط ن نأ <

 لا ةليقلا فرصو را 2 كف اولسأو !سو هيلع هللا ىلص لا لع اومدق

 ىلا ةابقلا تفرصو رخل تمرح مث كلذ ىلع هو مهموق ىلا اويحر وف هنا |

 تحدت خا اودحوف ةمدملا ىلا كلذ دعب اومدق ل كلذ مهل م اعالو ةيكلا |

 ريغ ىلع نو ند ىلع تفكذ# هل]ل سراب اولاقف ةسكلا اىلا تفرصدف هلع .قلاو

 ىنعي مهادعذا دعب اموق لضنل هتلازاك امو

 'ىث لكب هتلازا 8 خسانلانيس ىتح خوسنملاب اولعدق موق لع لطسل هللاز كا

 نع ؟ام امدنع فونا نه مكس وفن طلاخ اع
 تاومعتلا كلعهل هللان ,ا ا 'داوأو 21 نيبام اعيو و نيك ربي راغغتسالا

 امنفامو ضرالاو تاوعملا كلم ىلع رداتلاوه ىلاعتو هنا هنا ىندي هي ضرالاو

 ءاشينم يح ىلاعت هنا ىندي # تبع و يحن وه ءاشي اع مهيف ركح هكلمو ءديبع

 هيلع د>ال ضارتعاالهءلعدتعو رفكلاىل !ءعءاشي سس يحنو 527 و ناع الا ىلع

 كل وو 0 0 «ريصنالو كون هللا نودنم م كلامو 9 7 ا هكحلاو

 شوو

 لحو نع هتلالزن , اف لالدض ىل لع ن

 م ىلاعتو هنا هدأ نمي 4 ماع || ا مدس رك



 مم هلرافتتسالا ىلع هلجام نايبل ةللاو ىذالا ىلع روبص « ميلح 9 هيلق ةقرو | ا
 مههارنا ابأ نا كلذو هسا ناكدعولاو ميهاربا كا ةعحار هاياق َ ءاهلا اذه لعق ا 0

 || ١ نا ل تلسا اذا قع فر 0 ميهازبإا لاقف حا نأ مههاربا دعو او ءالشأ

 دك ٌويو همالسا ءاحر هل ا و مههاربا نا 50 بالا ىلا ةعحار 1

 ةدحوملا ءايلاب ءابأ اهدعو نسحلا ةءارق اقل هيلع لديو ىبر كلرفغتسأس هلوق اذه ١ ا ا

 0 ميهاربال رهظ الف ىنمي هنم ا هتلودع هل أ هلنيبت الف ١
 ىجوأ ىلاعتو هناحس هللازأ لمتحم لبقو كلذ دنع هنم نا 1 هلوع ْ

 1 هتلودع هنا ةرخآلاف هاني امل ليقو هنم رف هلودع ءانأ نأ مهاربا 0

 قلي لا اق [سو هي هيلع هّللاىلص ىنلانا ةريره ىبأ نع ىورام كلذ ىلع لد و هنم

 ميه ارب | لوقيف ةربغو ةرتق رزآ هجو ىلعو ةمايقلاموب رزآ هانأ مالسلا هيلع مهاد

 كنا براي ميهاربا لوقف كيما مويلاف هونأ لوقف ىصعتال كل لقأ ملأ |

 ىلاعتو كرابت هللالوقبف ىبأ نم ,ىزخأ ىزخ ىأف نوثعس موب ىتزختالنأ ىتدعو

 هنم أربق هريغ داز ىراغلا هجرخأ رانلاىف قلف همئاوق دخؤف لطتم عذب
 ةمجحم ءا مث تنم ةاثم ءاي مث ةمحمم لاذ خذلاو داو_س اهولعي ةربغ ةرتقلاو

 ه6 ملح ءاوأل مهاربانا # ىلاعتوكرايث هلوقو 6# ةخخذ ىثئالاو عابضلا ركذ وه
 ءاعدلا ريثكلا ءاوالا دوعسه نبا لاق و عرضتملا عشاخلا ءاوالا نا ثيدحلاىف ءاح

 عفنيال نا لبق رانلا نم هوا لرش فكي سو هتلعافللا ل2 ميهاربا ناكو وألا
 وه رييح نب كيه لاكو ل>وزع هتاركذلا ريثكلا ءاوالا ماع نب ةبقع لاقو 1

 لاقو رانلانم فئاخلا هتلاءركي اع عجارلاوه ءاطع لاقو ريخلا مام منا

 توص ردا عمسي نأ وهو هوأتلا نم دنع ق1 والا ليكم 0 هت

 بيسلاو هواهنز >ودفو>ةدشدنع لح رلا لوةوهو ه 3 هنم لعفلاو ءادعصلا سفن

 كلذ جرم ناسنالاف اهرح دتشيو باقاالخاد حورلا صحم نزال دع نلف

 رعاظ 1 مياحلا امو للا ون لكما مهنا "نعي سل تلقا قر ف

 معاربا ل |ءف ا" فاطللاو ناسحالاب هلباق مث هوركع 0 هبس نع حوفصلا وهو

 كلرفغتساس كيلع مالس هلوش ميهاربا هباحاف كج هنثن مل نال هللاق نيح هاب

 نيييلهتنا داع ىلع ةقفشلاو ل>ولاو فوالاو ةقرلا ةدشاه 1 نيفصولا | ندب

تام مهاربااي لاش مْ ْن رئاك ءاكلا ىلع ةنحلا تمرد أ
 / وه اذا راظنف كيلحر 

 1 0 ءذلاوه رامحالا كا نقوملا هاوالا دهاع لاثو هللادابعب 0 هاوالا

 َ ملظنا جحر لووك اموزاو 1 0 اًتوخ 0 ةديبعوبأ

 | مال_دكاهملع عمهاربا لحو زع هللأ فاصو اعا و ديلا ميلحلا سابع ن نا لاقو ىبر

 لا

 | ل دو آ 2 :

 5 هجرت طر فرع ةياثك وهو 11 1 ميهازب ءا نا ءراقعدتسا اس

 0 سس سس

 وه(ه هاو ال مهارب أ نا )

 هائعمو ئ رفو اقفش هوأتملا

 ناكهتكقرو هةجلرت طرقلهنا

 رفاكلا هع ىلع فاطوت ١

 ىل_عروصلاوه ( ملح (

 ىذالا نع حوفصلا ءالبلا |

 وه ودسال رفعت سس ناكدنال

 كنج 0 ل وهن

 ءاعد (هاوألمهاربانا ) |
 لا وديسلاش ومحر لاو

 ع 08 .ناك |

 لوخذد لبق راثلا نماءوأ

 ليش نع( ملح ) راثلا

/ 



 ( مسجلا بام هنأ
 ا ١

 اونام مما مها رهظام دعب
 ردع رك مش كرشلاو لع

 ناكامو ١ لاف مهاربإ

 20 اللا دك مهارا رافغتسا

 ) ءاياهدعو ةدعوه نع
 ع ع ع

 بينا هاباهونا دعو ىأ
 ء ع ع

 رفغتسين' هانا دعو وهوا

 كل نير ةععس ا هاوق وهو

 اهدعو نسحلا ةءارق هايلد

 هأاّؤس هزافدتسا 0

 امام دن هل ةرقكلا

 مال_سالاءاطعا هلاؤوس

 (نيمالق ) هارغغي هب ىذلا

 ( هل ) ىجولاةهح نم

 هزافدتسا عطقو ) هام

 مين مهل ننام سب ن)
 اان له أ( مسجلا باوحأ

 ناك امو) رفكلا ىلءاوتام
 ع

 ءاعد ىأ ( مهارب ارافغتسا

 هل وعلا هيبال) عازل

 الف ) اسينأ ( هايا اهدعو
 ىأ ( هللودع هنأهل نيت
 نف_؟لاىلع تآ ليح

 د نمو ( هنعأرا

 اشم حرص وب دو هيبم يسرب + بج

 وج د دهم <
1 

 امو ىلاعت لاَقذ مادا كار ردع |

 00 عت

 أ ةرافنتسالا زاوج لعلي ديف 1 اناعضأ 3 ميعأ | ناسا رم م امه نيبتامدعبن .ٍه
 1 ةالكلادملع ميهاربأ رافغتساب ضقنلا عفد يبحر و ناعالل م تبلط هناف محابحال

 #0 هابا اهدعوةدعود نءالادسال مدارب را رافغتساناآك < امو "5 + لاقف رفئاكلاهسالملسلاو

 ( رتدعىداخلاءزجلا أ

 | ادلاف ناعالل قيفوتلاب كترفتم نيلط ال ىأ كل نرتغتس الهاوق هاا ميهاربا اهدعو
 ”ناعالاب دعولا وهو هنأ مهاربا انتعووأ ا هآبا ١ أرق ,قنمه ةءارق هيلع لددو هلبقام بح

 | «سام» ا ٌنمٌوِيْنل هناب ةنف ىحواو أ ىرفكلاىل نأب ه6 هلل

 نرفغتساال خس و هيلع هللا لص ىنلالاق ةداتق لاو توملا؟ رك دن اهنافروبقلااوروزف

 ١ ا ةنع هدئسإ ىربطلا ىوروي 1 50 هللا لزؤئاف هال

0 : 
 كا ودع هدا دأ نيس إف 8

 مهأ را رفغت_دا 35 ىنال

 نأ 0

 كا رآلا لصيو راوذلا نسحن ناك نم

 أ 9 يآ نم نا هللا ين اب اولاق نا ةيلع هللا ىل 1ص هلل ل او_سر 50 الحر

 1 مهار ل ةلخأ مدلاب قوبو ىناعلا كشوم

 د و ىلب إس و هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف
 ٠ مث ةيآلا ند رععمل اورفعتيسا قاااونمأ ن مذدلاو ىنال ناكام لح و زع هللا لزئاف

 1 اهدعو ةدعوم نع اللا هما مهاربا رافتتسا ن

 ]معا رفعت - 0 ١ الا هلئأو

 ىف

 راك ام

 | ناكرشم امهو هدونال رفغتس الحر ثدععم لاق بلاط أ ىلع نع ةينآلا هايا

 : | لرشم وهو هينأل ميهاربا رفغتسا لاف ناكر شم 7 رفعت أ هل تلقف

 الور عسسل نأ اونمآ ن.ذلاو ىنلل ناكنلما تلازاف 8-0 هيلع هللا ىلص ينال كإاذ ت ا

 ' لاك وىريطلا هح 1 ثبيدح لاق ؛ى اة رتلاو ىناسألا هج ا ل 0

 هإ نيمتالظ ءايااه دعوةدعومنعالا هال ميهاربارافغتس ةءةسأ ناكامو لحو و زءهللا]ز , اندمق

 ش 1 راو رف نالاومإ نينلااو نال قش ناك تيا دعم وذي لاهنتم داو دعوت أ

 | هلعشالاههنم بلطي نأ ز والو نيكرشملل رفغيال ىلاءتوهناعسمتلانال كلذ رهل سنيلو
 ماع نيكرشملا رافغتسالا نعىبنلا نالىبرق : وأاو 5-5 رمل راقغتسالا نعىبلادفف
 | نمو ىلاعت لاقف عناب لجو زع هللاركذ مث ## درعلاو بيرقلاهيف ىوتسيف
 |[ نم مهف كرشلا ىلع اونام مآ مهل نيب ىنعي 7 محلا ان أ مهمأ مهل نييتام دعب

 ِِء ٠
 كاع هللاو هب رك 1 عال هللا ناىل 0 كر راس لاق د اضراو محلا ٍباصأ |

 ١ 000 مهاربا ن راقغتسا ناكام و هي

 نم الا هللانمةرففملادبال ميهاربا بلط 1
 0 ى أنبل لاق هتف ل ءاحر هل ل

 ىر كلزفغتساس كلغ مال لاق هنا
 ا لاقق ناكرش

 ِِع

 ىلاعتو هنا هلوق اما ## ءدعو فلخمال

 نأك امو ءاننق 3 ءايا أهدعو مدلتع وم

 مهأ 2 اهدعو ةدعوع

 معغاربا ن رع ارنخ مللأو لد يع كا
 م |رهو كيوب .الأ رم تاَعف ناكرحشم امههو هيئدلاولا ر

/ +2 
 رم مسا ةاحر

6 

 دْل مهار 24 نا ىدل تل

 و هللا ل زن اذهل كلذ ترك دف اك هنلع هلل | ىلص ىنلا ت داق 3 مجاو رقعسمساا موأ

 ”هيبال مهارنا لوقالا هلوق ىلا معاربا ىف ةنسح ةوسأ مكل تناكدق لجو زع

 ْ 0 ةسال سس 0 ١

 ٠ فت هللاودع هنأ هاني مير 1 1 ل 4 دعو ىذلا د دعوملا ناكل 00 وهو

 مد اعا ةنآل رز "م > 01 اذه 5 0
- 



 / ّةءأ رد روس : 3-1 1 7 - :

 هللا ىلص 0 ,لاقف هللا الا هلا ال لوش ناىب 1 تاطملادبع ةلمىلعانأ مل 4

 اونمآ نيذلاو ئىد 0 ناك ها ع ع 1 ملام كلنرذغت يمس ل هللاو لودي

0 

 ْنه ىدهتال كنا بلاط كب ف تا 0 واا وناكولو نك اور

 ءالعلا ضدي نا تاقناف هني # ار ءانيند ىلا هللانكلو تدحا

 ةروسلاهدهلوزنومالسالال وأتكع تناكهناذو نا كلذو بلاطىب و أعىفةيآلاءذهلوزت

 ىدهتال كنا لا ىأىف لزنىذلاتاقءالوزن نآرقلارخآ نم ىهو ةندالا

 لمتعف ثيدحلا ىف كنع هنأ ملام كلنرفغتس 5 لسوديلع هللاىلص ىنلالاقف تبحأن

 6 5 تا“ نأ ىلإ كادوألا ضن قف هلرغغتسإ ناك !سو هيلع هللا لص هنأ

 هللالوسرتناف لاقزتر رع نأ 2( 5 رارسأو هدارع .رعأ هلو رافنتسالا نم
 ىبأف 3 ةمايقلامون اه تردركفلا هللالاهلا ال لق توملا دنع همعل ملسو هيب هيلع هللا لص ١

 الو لاق ةياورىفو ةيآلاءاشي نم ىدبم هللا نكلو تيبخ نم ىدهال كنا هللالزئافإ

 ؟(/»

 هب ل هللال زف كنيعاب ترركال ا كلذ ىلع هلج اغا نواوش ا قريع

 هع 0 3 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ع 2 ىرداادعس ىلا نع 42

 7 هك غلم رانن حاض ىف لدمف ةمايقلا 0 ىءافش د هاه ل لامتؤ كلا اطوبأ

 5 سام اعلان عي 0 هيلع ةرارحن م هغامد هئم لغي ةياور كنا هعافذ 0 لع ١

 كعنع تينغأ م هللالوسرأب تلق لاق سو هيلع هللا لص هللالوسر مك تاطملا دبع

 كردلاق ناكل االول ران نم م حاض#م2ىف وه ل لاق تكل باعغيو كاوم ناك هناف 34

 كطوم ناكبلاط ايأ كع نا هللا لور إي تلق لاق ةياوز ىفو رانلانم لفسالا
 حاضت 3 هتح راف ران مات رغ 3 هلدحو ع لاق كلذ هدفك لهف كرصنو

 ةمأ 0 ربق ا مدسو هن ه.لع هللا ىلص ىنلا مدق 1 ةديرو ءراره 2 لاقو 4

 اونمآ ن مءذلاو ىبنال ناكام تازائاهلر 0 ةسرق] ند ايو ءاحر 0 ٍٍ ع تفقوو

 هيلع هللا ىلص ىتلان را ةديرب نع ءد:سب ىربطلاىورو هب ا 0 ملل اورتك

 لدحف هلا ساعف 0 هربق لاق هنا لك 1 6 مسر ىنأ كم مدق امل اسسو

 فر تا ىبا لاق تا اي 1 انا هللالو دس راي انو اربعت تهم 0 0 بطاع /

 رثكأ اكأب يؤراذ كدت لف اهل رافغتسالا ىف هتذ ذأتساو ىلنذاف ىأربق ةرايزف
 ا ريش 0 سو هيلع هللا ىلص ىنلانا لاك ةد 2 نع ىزو+لان اىكحو د نادت ونه

 لاق كاك ألم ادق ملاك دكان 5 ىف 20 ىلصو طا

 / تيكف تفاهات ١ ىبر تنذأتسا مث نيتك 9 تيلصف ىأ دق تاراضألا
 م قاكباذ ١ ردحز تردحزفو اهلر رفع سأ ن 1 ىر تنذ أ اذ نيككر تالف كد |

 ناك انه تلوق ليوعو ١١ لقثل قا دا هاف قدح 8 .:هالار 0 ا امكرف هتلحارب اء || ١

 ها
 نع «(قز دب الافق ع اوناكولو نير ثملل اورئتسي نأ اونمآ نيذلاو ىن 1

 لاقف هلو> نم ا ىف 5 ريق 0 57 هيلع هللا ىلص ىنلاراز لاق ةرنره ىبا ا ا
 2ع نع 1 ِء م ٍِء

 ىلنذاف اهربق روزا ناآىف .هتنذاتسساو ىلنذؤي )ف اهارئذةسأ نا ىف بر تنذاتسا



٠. 

 نوظفاحلاو)اراكبأو و تاس

 ةيعاوأا .( تلانودلا
 علا ملاموأ هنهاوتو

 رشبو)
 هيلعمهو تافصل اهذب

 ىبال رفغتس نا مالسلا

 ينالناك ام ) لزتف با تااط
 او رف نااوسا ءذلاو

 ىلوأ اوناكواو نيكرشملل

 هدأ دام ىأ (

 هللامكح ىف راقت الا

 0-7 و

 ( هللادودل نوظفاحلاو)

 رشب و ) هللاضئارفا
 ةسل ا 1( 7ندنما وللا

 دمك زاحام(ىنللناك ام)

 اسو هيلع هللا لص

 نيفصتملا(نينمُؤ أ

| 

 دما ) اونمآ نذل وز

 نآ رقلاو سو هيلع هللا ىلص

 | اوعدسنأ (اورفنتسينأ )
 ىوأ اوناكوا نيكرسشملل )
 مجرلاق ) ىبرق

 1 )4 < .٠ تا 5 1. هم و

 عدنا 00 ءالؤ» هل ىن»ي © نب هؤاارمدبو 98 |ةيناثلاواو ىمعست أ

 ىور © نيكرشلل اورفغتسينا اونمآ نبذلاو ىنلل ناكام #© مالكلا ريبعتو ماهفالا |

 هتلادتع ا كي جاحا ةلكلق ةاؤولا هرم امل ب !اط ىلإ لاق ماللاو ةالصاادملع دام

 جرخ ةكم متتفا 7 ىلو تازئفدنع هنا ملام كلرفغتسا لازاال مالسلا هيلع لاقف ىبأف ْ

 كك ندافأ ا رك ةرانن ف ىر تينذأتسا اى لاقف اربعتسم لاق مث هماربق رازف ءاونالاىلا ا

 ٠ نسحلالاقو هللا ١ :

 نويكتربالو هب ه.ئهمزلا ىذلا لمعلان هاش نوءضيالف هسهتو ةنعأ لإ نو تلا هللا ا

 | اوذواذادب هللارهدعواع نيقدصملا دج انرش ىد 0 نينمؤملا رش و 00 هنع مهاهن ايهنم

 ءده لعق نم رشبو لشو ةنملا لاخدانم مهدعواع مه فوه هناذ هدهعب ىلاعت هللا د

 الا

 | ىلع هسنتا عئارعتلاو ( قئاقلان ه٠ ةسعو هد ا ىأ 6 هللادودخل لوس :

 عيسأاب مدت دانا نأ ناد الل اذهزا للدوأ حاخ دو لكك خلا لع ةهليقام ن

 كلذلو ةيلع فواطخد 0 ذأ ءادشا نهاثااو ماتلا ددعلا وه ةعبسا| نا 1

 لماكلا ن ها نإ ىاإذ ىلا 0- مما أ نا ىلع 4.كحال مهن 6 نينو

 ةطاحا نعله اع 56 ل 01 مظعتل هر فدحو كإادكح ناكنم

١ 
 رق ىلوا اوناكولو # نيتن آلا ىلع لزنا و ىلزذأي رف اهل رافغتسالاف هتنذأتساو -

 لوق لكنعمهاوينو حاصلا لمعلاو ىدهلااو دشرلا عامتاو مهنايدأف قلاب سانلا

 اوعي مل مهناامأ نسما لاق يسو هيلعمتلا ىلد هللالوسردنعىهنو ا هنعمدابعهللا ىهن لغو
 1 ِِع 2 ع 9 2

 لوخ داماودنع اوهنناىد ركل اوهنيملو هلهانم اوناك ىتح فورعملاب نمانلا

| 
3 

 ناوهورخآ هحو هفلبقو اهباوأ تحفو ةنملا ةفصىف ىلاعت هلوقو مهبلك مهنماثو

 ركل نع وقالو تورت و والا مه ىنعي ن 0 نب د متل اتافصااهذهب نيفوصوملا |

 اعتو هناحسوإوقدنمو"ةعبسلاىلعواولا,فطعت برعلاناذ ركنملانع نوهانلاوىف واولا

 نوم آلا مه ىنعي نوسع ةآلاءربخ ادم نو دجاسلاهأوق لانويالا ىلاءتهل وق نوكيا ذه ىلعف
 ةعاطب نيع“ "انا نب نع تارا 4 قا ذودحد ,وظفاكلاو هر ا ٠0 0 رعملاب

 نخئارف نودؤملاع هليتو هللا ةعسا ءاق ولا لهأ .ه و هللا نا عل ل لو

 لجو زعهلوق# زغيل ناو ةك اهل ناب ةب الارخآ ىلا نوماتا ىلاعت هل وق وهو عسنلا لاعفال

 ةيآلا 6 ىبرق ىلوأ اوناكولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ناكام #

 بلاط ىنأ نشف تلون تفسىف ريسشتا عشنا قاد خو

 هل رفغتسين أدار 000 هللا ىلصىبلانا كلذو ىلعدلاو !سوهيلع هللاىلص ىنلامع

 تيسملا هسأن رع بيسملا :ديعسنع ىورام كلذىلء لدو كلذ نعهللاءاهنف هتومدعب

 مش !سوهلع هللا ىلص هللالو-رءاح

 موق لاَعف ةنلالا هده لوزن

 دنع دحوُو ولا بلاط نأ تت رض+> املا نزح نا

 | 0 لك هللالا هللالزت |3 ,عىأ لاقف ةريخملا نب ةيمأ ىبأنب هتلادبعو لهجاأ
 ةبلطملادبع ةملهن ع بغرتأ ةريغملا نب ةممأ ىأنب هللادبعو لهجونأ لاقف هللادتع

 ا بلاطوبألا ىت>ةلاقملا كلتل نادوعيو هياعاهذرعيإسو هيلعهتلاىلص هللالوسر لزب



 ا جا تا 00 دا رد ل 7 نونا 1 '
 امال ىلا ا تح ةضاير 00 كت قو هنا ثدح نم 1

 ىلعةلالدلل هيف فاطاعلاو ىعاعلاو ك كرا هلا نع ؟ ركل اع

 ىلاعت اوك َّق و نيفصو ولا نيب نوءعمال لاق َ 6 2 ١

 نوجاتلال فو |

 حدم ليصح ةبوتلاب هصرغ ناكناف هتدوبعو هللاناوضر بلطقبوتلا

 0 ا صاع سيلف مهتم دع 0 نيذلا اهلل نيءيطملا ىت#ب * نوداعلا

 مد
 ىلا 0 هللازنودمح نيذلاىندي نودماحلا 0 ىل اعئهلل ةصلاخ ةداعلا : لاح للك ىلع

 يك هللا ىلص ىنلانع سابعا نع دنسربغب ىئوتلاع و لع «ءارضلاوءارسلاق ١
1 5 6 3 1 2 0 1 1 

 ارمضلاو ءارسلا ىف هللازنودم# نيذلاة_هايقلا مو.ةنكلاىلا ىعدي نم لوا لاق مسو
 ِِء 5 5 0 ك :

 رح و امد ةهمعل ع ع هاا نوموشو هللا نود مح 0 ذلامه لسقو :

 كادكو لك الا نءاكسم ناكف هعمدازال اديغتم ضرالا ىف عسا ى ىذلانالحئاس متاصاللبق

 0000 ِء 0 و باهذلا ر , رعت اةحاسلا لصال.ةو لكلا ندا

 ا 0 ندا ءاطعلاقو ياك ءارثو ةعاطلا لعد ىلع رقسم ماصلاو ا

 هه يذلا 00 اي ا اما اك نوءظمن ناعع نعىورام هيلع لدن وهللا ليدسىف 0

 ىوشنلا هزكاذإ هللا لئبسو .داهملا 1 ةحايسنا لاقف |[ ١

 ليقو هيلطيىف دلب ىلادلب نم ديف مهنال علا ةيلطره نوخاتلا ' 00

 ةفركع لاقو ع هييرا راع

- 3 

 َّ | 5 امسبلان

 5 0 رضلا نماعاو ل قابل 0 اهفذاخ 1 تدون ميظع 1

 * مخمل 2 دذوعإو م ديقتسدف هتحامسف نيكل اًصلاو ءارعلا ١ قلبو ا,ماعربصلا نههادنالو أ
 تلا ا ل سلا مه

 هللاةادح و ىلع هلدنف كلذ ركفتم ىلاعت هللاةردق ناو فئاسلا ربو م

 ةالصلا نعءربع اعا ونياصملا ىندي## نودجاسلا نو عار ارلإ 0 3 ردق مظعو حل !امتوهناعس

 لصملاريغ نم ىلصملا زيقنام#ب و اهناكرأ مل مظعم امهنال دوهتلاو عوكرلاب ١
 لقول الار هريعو 4 ىلصملاةلاح امهنالدوعقلاو مايقلا ا

 *رع عل 0 نكنملا ع نوهاتلاو 8 2 هدو هللاب ناع الاب 5

 نال ع
 ةلاح بدخل

 سشانلا ل ع *فوروءملاب

 كرغقلا
 ع ربا

 لاو سمع 4 مهن !لءقودهللاب

0 

 كلان ل واق:)

 2« ةءارةروس ١ 7 اننا 1- 7

 ئذلا 34 ةكيالعلا 5 0 لا 2 0 1ع رحل ءايلاب ىرت

 || نومداوو# ةعاطاو نعال 2 نوح لا 5 1 ا درج
 1 6 هم اع فاطعاع

 ا هب ىتلاز أ ١ !اعاوءلكلال زوانتسف موعلخفا نيساتاظفلن ال ناحل عج ند

 ا مدنلا 1 3 ةيصعم لا رودص دنعباقلا قارتحااهأو 3 هعار انو اضاع ةلوبقملا 1

 لع هل لا ل 1 نأ اهعبارو كيفما اهكرت ىلع زءلا اهثلاثو ىئضماهف اهلمف ىلع /

06 1 5 
 ١ م هإسانلا

 ١! هلل ةدانع نور

 || نوكتنأ ىهورلاعتهلل ماظءتلا هوجو ىصق أ ىلع ةدابعلاباونأ نيذلامهليقومهيلعةبحاو ا 1

 م
 | ةندمع ن نايف_سلاق ا سلاش سابع ناو دوهسم نا لاق 0 نوحناسلا 00 1 1

 ىرهزالا لاقو حاكنلاو برسشملاو مطملانماهلكت اذالا هكرتلائاس ماصلا م

 ١ 1 نت ل 2 - ال احس ةقاتج ب طل اتا <60 نإ ت06 تل دلت ن < تل ع

 1 - هم دت م اتج جسم توج م سمح دمج د بج < حتا

0 

 (نوداغلا ) ءريخ أدق
 هدحؤمتلااودبع نذل اىأ
 ا ١اهلاوصلتلأو

 نوماتلا 9 رب دعب ريح

 نم ةقنقللاىلع |

 لاصاللا هديل نوءماخلا

 ىلا
35 

 |ونان نيدلا ,هنسملا نعو

 نا: اذوتو فلرعلا نم
 ىلع ( نودماحلا ) قافنلا

 (نودتاسلا) مالسالاة معن

 مالسلاديلعماوقلنومناصلا
 ةيلطو |ءامصلا ىتمأ ةحايس

 ىف نودع مال 3

 هناظمىف هنودط» ضرا

 ضرالاف 00
 نوهك ارلا ) رايتعالل

 نوظفاحلا ( نودخانلا

 نورعآلا )

 ناعالاب ( فورعلماب
 ةعاطلاو

 ( ركدلانع نوعانلاو )

 |” ءافناوا لربتفلا نع

 ةفردملاو

 راعشالا واولا تاخدو

 داضتللو أماندقعةعبسلا ناب

 ىهعلاو سعال ا نيب هلوقىف

 نوركاشلا ( ةودعاجلا 0

 نوعاصلا ( نوحئاسلا )

 0 زودحاسلاا نومك ارلا)

 عرسمس تاواصلا مل ّى 6

 ( فورعملانوسهآلا )
 ناسحالاو دحوتلاب

 ) كلا نع نوعانااو (

 فرع الامو كلا نع

 ةينسالو ”ةهقارك [5



٠. 

 ىلاجر هل هنالو هليشال

 1١
 مِهاتَش اروطو ودمعلا 1

 كلدي مدعوما

 ربخأ هتفص ( اقح) ادعو

 هدعو ىذلادعولا اذهناي

 دعو هلتس قف ن.دهادمال

 ةيروتلاىف ) هتبثأ دقتباث

 وهو (نآرئلاو لي الاو

 ةام لك لها ناىلعليلد

 هللعاودعوولاتقلاباورعأ

 ىفوأ ا لاق مث

 داعملاق الخلا نال ( هللا نم

 هديعل

 مير الا ةيلع مدقال 6

 نيم لكل 5 ب, ف كفانم

 داهلاىف ايبعرت ىرتالو
 اورسشيتساذ) غلب أو هنم نسحأ

 ( هيض ىلا مك
 حرفلا ةياغ هباو->رفاف

 قابس امئاف نوءيبب ركناف

 (مظءازوفلاوهكلذو )
 مكن ادبال سيل قداصلا لاق

 ظ +االا نك
 حدملا ىلع عفر( نوباتلا) ام

 عب نوسانلا مه ى ءا

 ركل سم ٌوملا

 الااه وعدن الف ةئ
 ا

 وهوا تر

 ( نواتقف ) هللاذعاط ىف

 مهلتشو( نولتشول)ودعلا
 ) هيلعادعو ( ودعلا

 ابجاو (اق> ) هللاىلع .

 وتلاف ) منوي نا

 ةلاو ليجنالاو

0 

 نع (هللا نم هدهعب وأسس و 3

 حم هللاو 9 لاقف اهؤورعيوهو ى داعا 1!سو 4 اع هلئأ لص هللا لوسر 1 0 اهقزر سارلاو اهقاح وه انها

 نواتق ةرانىأ (نولتقونواتقشف) كداب 3 هللا لَدَحَف نولئاش)د كيد ]و ئرزعلا

 (هيلعادعو ) ىلعو ةزج نواتقو 5 7-1 نولتقفودعلا 2 2 عوف

 هللا ليب-ىف نولتاقب 8 هليبسفف مهلاوماو مهسفنا لش ىلع ةنجلا مهايا هللا ةياثال

 ناس فانثتسا 6 نولتشو نولتقف
 4 مدقتب ناكل 7-2 ا رقو

 سعالا ىنعم ىف نولئاش ليقو ءارشثلا هلحالام
 ٍ باي الأ بح ونال واولانا تف ةرع دقو ودق

 ,١ ْ ةيلع لدالل 0 ردصم هك اتح هيلع ادعو ِس لل ا كيس ضعبلا لعق كاف

 | اكامهبف روكذم ه6 نآرقلاو ل_.يالاوةيروتلاىف وي دعولا ىنمم ىف ةلاق اءاربغلا

 أ اقح هنوكل ريرقتو زاحتنالاىف ةغلابم هيهللانم هدهعب ىفوأ نمو # نآرقلاىف تينا

 ا مكل جوا هناف حرفلا ةياغ هن اود رفاذ 4 مني ىذلا ل ركعس اورشبتساو 8#

 مه ىأ حدملا ىلع عفر , # نوم اتلا ميظعلا زوفلاوه كلذو 9 لاق اك ب كا
 ع

 ذملا نونهؤملا مس دارملاو نوبساتلا قود هريخ 0 وك نا زوو نورول دل

 | ىنسحلا هللادعو الكو هلوقل اودهاجم مل ناو ةنجلا لها نه نواتلا هريدقت
 3 .٠ 3 ع 3 0

 ا اس ءدها نوعماحلا ره ةقيقحلا لع رفكلا نع نوماتاا ل هدعنام هريد وأ

5 8 7 3 5 ٌ 

 | ىأسمالا ىندمديف لبق وةعيابملا كال ريسفتا ذه هللا لبس ىف نولئاش 9 ةعاطااوربلاءوجو

 | هلبسوهللاةعاطف نولتشو هللاءادعأ نولتقمف ىنعي#«نولتش و نولتةف# هللا لبس ىفاولتاق
 | ليجتالاوةيروتلا ىف هاتح هللا ىلع دعو ةنجلا هل ناب دعولا كلذ ىنعي «# اح هياعادع وري

 . 5 ! 0-2 .٠ . - .٠

 | ةاروتلا قدح ادقهلسس ىف ن دهاسملا ىلاءئهتلاهدعو ىدلا دعولا اذه نا ىنعي 6# نآ رقلاو

 | عئارشلا ممجىف دوجوم داهجلاب مالا ناىلءليادهيفو نآرقلاىف هتبثأاك ليجتالاو
 | هللانمدهملابىفوأ دحأ ال ىنمي هللا نمهدهعب ىنوأ نمو لف للملا له ميج ىلع ب وتكمو

 | ىذلاعببلا اذهب نونمؤملااماو اورسشيتساف ىنعي © هنمتعياب ىذلا مكعب # اورششيتساف

 | ةرخ آلاف خاردنال © ميظعلا زوفلاوه ع اذه ىنعي « كلذو قه هيمتلا متسبب
 ١ ةعيسىلا اوما نسحلالاقو كل نيتقفصلا لءحو كباب هللازا باطلا نبرعلاق
 ١ ةنكلا ىرتشاو امدلا كاطغأا لاكي هناععس هللا نالاقدنعو نمؤم لك اهب هللا عباب 3 ةحمار

 ١ ءارفلالاق 3 3 الا ال زن 6# مهل ىلغاف مهنهات ةدانق لاقواهضءد

 | جاحزلا لاقو مالكلا عاطقناو ىلوالا ةيآلا ماقل مفرلاب نوشاتلا ظفل فنؤتسا

 ناو اضيأ ةنلا مهل هر

 | ةنكلاب دعو هناكف»

 ١ ةنجلاب دعولاناك لوالااعبان هلعح نمو 0 هللادعوالكو

 ال قرماتا ىمملاو 8 هربخو ءادتنالاب عفر نوبئاتلا

 نسح هحو اذهو داهجلا كر ! نيدصاتالو نيدناعم ريغ اودهاجمل

 ىلاعت لاقاك نينمؤملا

 نينمؤملا ىنعي حدملا ل ع نونا عفرنوكيف 6 تانعلاودع نيفوصوملا نيدهاجلاب اصاخ |

 اوناتنيذلاىنعنوساتلا ىلاعتو هنا “هلو ف ريسفتل اام أو 4 ىرتشا هللا ناهلوقىفنب رك

 هيفقافنلاو رفكلا نمةبوتلا لخ ديفةيصعم لكم نومساتلا لد قو قافنلا نها ورب و كر مشل نم |

 6 لبقو ) ىذلا مس اورشيتسا )هللا نم هدهع ءاذوب رفا
 بونذلا نم نوب اتارهىأ (نوسأتلا) لاقفمه نم نيب مثرفاولاءاعأا ) مظعلا زوفلاوه كلذ و) ةذلا ىنميمتلا ( هب ماعياب
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 ١ تاو 2 2.0 تا... ا 2 7 5
 ا مهقاشلأ و 0 ىلعس از قاش و كش ابياس همدهلازبال ع موقف 8

 لق عطق ناد ب معولاقنع هممسو لوزبال ثيم دادزاو ١
 دارملال قو ةئمزال ا,عانم ءانتسالاو ةغلامملا ةياغق وهو رامضالاو كاردالا ةملباق اهل 1

 ١ توك ارك افساواس را عطقتاالبقو رانلاىف وارقلا فو أ لكتلا كو ءام مطقتلاب |

 ام

 ( ةءاريةروس ١ عطق رهريع عي ١99 زم عطقت ىأ صف>و ةزجو ىباش

 هناف مهقاش 88 زو مهكش بيس لاز ا اذهم,اش نا ا اقافن واكش ىا 4 ميولقف |

 مم و و 6 كلذ 7 ر 0 هيلع ىلاعت هللا لص لوسر لا ةمده م م كلذ ىلع مهلج |

 قبال ثيح اعطق 7 مهناو

 مو صفحو ةزحو سحاع نة وهو عطقت ىدع عطقو ءاهنالا فرغ كلا
2 

 بطاح 0 لو_سرلا باط مخل ىلع مم م ف عطق و فيفضلاب عطق و 0 لاب عطق

 ْ اف م 0 0 مم اي - امشي 7 ميلعمللاو 0 0 اع اقللع 0

 لع هي ةنجلا مهل نابمهلا 5 ومهسفنانينعؤملا نم ىرتشا هللا نا 8 مهناش مده. سعا

 مهم واق ىف 9» اقافن و 0

 هلع هللا ىلص هللال وسر عا ف مه دسك ءانيب اوحرف نيقفانملا نال م ولق ىف

 ةمرلا لوصحل ابي_سراص ناينبلا كلذنا ىنملاو #

 رااضغبو انزحو اغ اودادزاو مملع كلذ لقث همم رخمب مو

 و هيلع

 هللا ىلص هللا لويس

 نوتس مجا نويسح اوناك معا لدقو م واقف ةمس رلا بيس كلذ ناكف

 رد او هيلع هللا ىلض لوسر نمأ الف نا ىن ىلا للا برد 510
 2 : 2 5 53 0 . |١

 ا مهام مده لاازباو ىدشسلا 030 هيب را ص بدس ى ال يبان سم 0 اوه

 ل ل ىأ *« مولق عطقتنأ الاول | واق :اطيقو ةراوزح كل
 7 م66 وق ىف ةقاب 3 3 : رلا 0 نا ىمعلاو تود ماب اماو فرسلاب اما ءاوحأ قرشو

 ب و ا ط ةدابع مل ناوحأو مهلاوحاب ىندي < ميلع هللاو ف اهي اعاوتوع نأ

 ماو مهسفن ا نينمؤأانم ىرتشا هللا نا 0 لحولع هلوق # مولع 3 مكح 6

 طراشا ةحاور نب هللادبع لاق الجر :نيءبس اوناكو ةبقعلا ةليا مسودهيلع هللا لص

 طرتشلا لاق :تئشام كفن كل
 لاق انلاف كالذ انلعف اذا اولاق 0 كسفنأ هم نوعتعامت قوم لأ

 لمن الووا عببلا عر اولاق ةنجلا
 أ نوحمال قالا 0 ةنجلاب سابع نبا لاق ةنملا مهلنإب مهلاومأو
 كاوا ةقيقحلاىف هاوه م

 هللا وانس

 لغغا ءاودع رح ةثللا اة كوع هللا لسس فلام قش وأ لتش ىف
 مهسفت | نينمؤملا نم ىرتشا .ىنمم اذ_هف ءارتشاو الادت_سا كلذ 3 اسدلاَو

 ب . 521000 5

 م7 قو هللا ل 4س ايقافنا لاومالا ءارث ا دا را ةدجلا م4 7 ناب مهلاوما |

 9 تككسصخل كك

 0: . ءأ عام

 ا 1 .٠
 0 نأالا ) ميياع مظعو كلذ ند مهظاغ

 امطق مه و هلق 0( 5 ال 0

 أ

 8 ىلب

 "ا اعطق

 ْ ميل و

 نسحلانءونْغلا مهلا للغاف || .هللالوسر ناصنالاة ساب امل ظلمك نب د لاق ةيآلا ## ةنجلا مهل نإب

 ا يا عا ع

 ا كطررشاو امش هد م لالا هوديعت نأ ىبرل

 ا 0 نسا 0 50 ئرتغلا هللا "تب

 رمكحايف (مكح) ماشا 0
 | لح و نع هللكلم اهلك ءامشالاو كلعالام ئرتسي اعا.ىرتش

 ا اذه ا نكل اهايا انةزر وه انلاومأو اهةلخ وه انك أ نسحلا لاق اذهلو

 1 هللا ل.دس ىف لاق اذا نمؤملانال كلذو داهلاو ةعاطلاىلا ءاعدلا ىف كحل اك ىرغ

 سق نب صاع وم ةوزع | 5 عدو م

 2 ع 5
 ناالاءانهموا ا
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 ذئنعف ءا: زدا قرفتو

 تعاذام و هنع نافاتسلا

 ةقاي ةسوولا 22 ةلاح
 نأ زو مث ةنكمم اف

 ربوصت عطقتلا ركذ نوك

 اهنع هب رلا لاوز لاحلا

0 
 هتمنناكوه امو اهعيطقت

 رانلا ىفوأ روبقلا ىفوا مهلتقب

 ةيوب انوش

 افساوامدب مهب واقاهب مطقتن

 (ملعهللاو) مهطبر فن ىلع |

 ء١٠ 0 )مك >)ءهءاز عب

 1 ارح

 مهلاوعأو مهسفنأنينمؤملا

 هللا ل-ثم ( ةنملا مهلناب

 مهاد 1 ةنحلاب مهب انا اع
 2 ع

 هإدس ىف مهلاوم اورهسشنا

 مهرجات ىورو ءاربثلاب ١

 مهبولقف) هدفا رس

 ( مهبولق م-طقت ناالا

 (ملع هللاو ) اوتوعن هلق هللاو )"| وه وع ألا ١
 ارضلا لوح مهنا

 0و ميه ن

 هللا لص هللا لوس رهملا ثعب
 نمدع وح ردعإ مسوةيلع

 هللانا)هامدهو هاو راى

 ةنحلاب ) هد مهل ناب مهلاوعاو هش |)نيصاخا( نيم وما نم ىرتشا



 ِء 3 5 1 3 5 : 2
 ةدعاق ىلع هسسانم ما ريخ هداوضرو هللاى وت ىهو هكا ةنعاو ىلع همد ناش سسانفا ىنعملاو هحوضول

 طو كاسم وسابثلا ةاقىقراه فرحافش لم هلم عدلا قافنلاو لط ايلاوهودعاوةلا مءذا ىه

 لء>هنالىوقتلاةلباقم ىف

 ٍِع 57 .

 كاكض أرفحم» ىتلا هساح

 لويسلا هفرحتو ءاملاب
|| 
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 رباهلا راهلاو ايهاو قببف

 بلاى ةقلأو فلاح

 هلصاو هننعىه اعا لعاف

 اهكرمتل افلأ تيلقف روه

 ىرتالو اهلبقام حاتفناو

 لداالومالكلا اذه نم غلبأ

 هنكو لطابلا ةقءتح ىلع

 نما ان نس نفاد شا

 عفانو ىئاش هنايشب سسأ

 يحن وةزجو ىاش فرح

 ةز>وورعو ًاةلامالابراه

 هبراماف) يحو ةياورفف

 لطابلا هب حاط ة(مهجر ران ىف

 فرجا لء>املو هجران ىف
 عشر لطابلان عازار ئاهلا

 رانهتالا ظفلب“ رق كا

 ا نارودلوف رجلا وهىذلا

0 3 0 0 
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 7 7” ج رح ناخدلا تيار رباح
 راهما ني> رارمضل ا روعس نم

 1١ 1 5 0 0 ىذل 1 5 لارا ) مهقاغ 2 ةبوقع 2 مهقفوبال 0 ىدبال هللاو )

 ىوقتا 00 0 ولا أ

 لوالا ىتابلا نالومهح 0

 مضازو قافتلاورذكلاةتانس دصت نان ى الا و |

 ١ زببال) مال ونيةئانإلرفغيال(نيملاظلا موقلا ىدسال هتلاو متهجران ىف ) هناب ندي راغف (

 هن ىدأف 0 مهح ران ىف هن رابماف ٍِ اهاخراو دعاوةلا فءضا ىه ةدعاق ىلع

 نا ىلع اهم ناوضرلا ةلياقم هعوو راثلاىف هنو رامجاب نوم 5 سامظناالا |

 ْ ىلا هءنامضتقمو هللاناوضر ىلا هلصوبو رانلانم هظفحم سا ىلع كلذ ليات ا

 هاش ناخلا قف عوقولا ددص ىلع كيلامسإ مهام ىلع ]ده ا اهاندأ ةنحلا

 "م || ىلا مه ريصم نا مث ةعاسف |

 | متفلاب ساسآو سساو ةفاضالاىلع هناين, ساو هناينب ساسا ”ىرقو « لوعفملل |
 الث دوو ككل عشاسأو دملاو ا

3 
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 رقو» ىرتتك ثبي أتلال

 فاصوو داتا 00 كلذلو عمج نسلو لوءثملا هه برأ ردصم هوي ىذلا

 ةسر# هلو هنع ربخاو درفملاب

 مع اش و الو ره لحتو حالط ا 3 نيملاظلا موقلا

 هنئمو هفر ح 0 لكافشو ريغشلا

 فروا: دبع ونأ لاقو بيرق طوقسلاىلاوهف هتحن ءاملالك ا ائدلا ناكملا فركلاو

 طقاسوهو 0 راهامهاو قف ءاملاب ر فتش ةيدوالا ع لسلا هقرحامو ةوهااوه

 هضعءب ىعادن ىذلاوهو طقسو مدهتاذا راب راهنملبقو رئاهوهف روهمراه نموهف
 38 9 2 7 ا

 رانىف # ىنابلاب طةسىنمي # ه.راهناذ 8 وخرلا ”ىثلاو لمرلا راماكضءب رثأىف
 ريفش ىلع ءانبلاك رارضلا دو -ملاذه ءانبناىنءملاو © نيملاظلاموقلاىدجالهتناو ميج
 روهسم و ايا لوعشم نب دوسملل ىلاعت هنلادن ريض ل ث ادهواهيف هلهاب روهيف مهج

 سسأن أ لثملا ىعمو مسو هيلع هللا ىل 22 لو 00 رلا روهسم وأ ءايقر_عيسم ىوقتلا

 ا مار هناوض رو هللاىوش وهىدلا قحطاوه 0 ةيوق ةدعاق ىلع هشدناشإ ا
 -_و

 ىلعءانب لثم هلثمىذلا قافتلاو لطابلاوهو انايثوءاَ اهاقأو دعاوقلا ا د
 راثىف طوقلاىلا عرسأ ناك كلذكن اك اذاو ر اه قزح اقوه تالا اخ

 اكفنيلسملا رار
 : عقوى> م م وان ىهاش ام هللا وداتق لاكورانلاىل ف اميق :اغن مه ريص سايع نب !لاق مهجر ان ىلا

 ٍؤ 0 3 2 جم“ 3520 رف هنم ةعش ترفح مااا 1 00 راتلا ف

 [قرك اقع
 ىداولا فرح>وريفشلاو فرك اافشلاو ١ 4 ر»- ىوقتلا فانا ع4 رشعىدا+لاءز1لا )ازاء

 هفرحام وهو فرملاافش عضو ااو راتلاىف

 ءانلا ىلع أ صاع ناو عفان ًارقو 2 ةلاععال نا

 ا 0 ملال إال ع 0 0 00 3 00

 همق عه نا برو + ةذئكم انداذا دك ل اع اوخأ لاش

2 5 
 : ءانيلا فرشأ هوان ناكف هناوضرو هللاىوش هئانبت دصق

 01 ١

 . هتيقاع تناكوءانبلا سخ اهٌؤاش ناك

 ىذلا) تمدهامدعب ( ماش ل

 ميمي حاج وب م
 ان

 :ةفنوا نسا نط ىلا

 اهلخلتا

 2001 11 ا هس 0 كولا



 ذوعسم آب ىلا وفق ف ا ىدت نور اها عمو مسوي ىلا الا ل تل
 ع ف

 2 م

 5000 لاق من اولاق 4 ةءاربةروس ) ءالبلا لعن وربصت !لاق 0 17 زوج مناواق ءاضقلاب نوضرت ا مالسلا#

 7 ا © نيرهطملا بحهتلاوإ# اهيلع نوماني الف ةبانلا نم لبقو هللا ةاضرمل ابلط ةمومذملا هيلعلاةرعن اولاق ءاخرلا ىف

 ترو منا نوتمؤم السلا ١ لور ىعع تازئا املا ليق هيج كح ك0 لاقت هناح نما او منع ىذري

 لوم سلك ةنكلا ١ ضم نإ ىلع ققو وس هنا الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 5 | منار علاقفاهداعافاوتكسف منا نونم قمأ مالسلاوةالصلا هيلعلاقف سولج راصنالا اذاف

 مكيلع اك اذه لحفو زعلا ع لاق من اولاق ءاضقلاب 3 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مهعم اناو نونءؤم

 | هيلع عن لاقف اولاق ءانالا ةنوركتلا لاق 2 اولاق ءاليلا ىلع نوريصت أ مالسلاوةالصلا

 هللا نا نانا رشعم اي

 كاكتح د نوءنصت' ىذلا غد

 ع. 5 0م . 3 -

 لعأ ااا دعو ءو_ضولا نعمللانا راصنالا سثعماي لاق 6 ساك ةنعكلا برو نونمؤم مئامذلسلاو ةالصلا

 عبتن هللا لو_سراي اولاقف
 ةئالثلا راحالا طئافلا

 هللالوسراي اولاقف طئاغلا دنعو ءوضولادنع نوءتصت ىذلااف كيلع تأ دق لجو

 : نفأ# اورهطتنا نوب لاحرهيفالتقءاملاراحالا عب  ةثالثلاراحالا طئاغلا عيت

 التف ءاملا راجالا عب م ]| ىح ةمكع ةدعاق ىلع «ريخ ناوضرو هلام ىئوقت ىلع هنيدناش 4 هناش سلا
 لاحر مالسلا هيلع ىنلا ه راهفرح افش ىلع هناشإ سسأ نمعأ ةعاطلاب هناض مع بلطو هللا نم ىوقتلا

 لبق اورهطتب نا نوبحي | لهال سو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاق لاق ردد ل نم ناكو ةدعاس نءا رعوع نع
 " | هللالوسراياولاةروهطلااذهاف روهطلاىف ءانثلا مكملع نسح أدق لج و زعهللا معما ىناءابق نع رهطتلا َّق ماع وه
 |ولسغاك انلسمفطئانلا نم مهرابدأن واسفيهانبأر دوهلانمانلان اريح نأالا انك لج ناك وه لتقو اهلك تاسامملا

 ىلاءتوهناعسهللانا ءابق لهاللاق سو هيلع هللا ىلصدهتللا ىن نا انلركذ لاق ةداتق نعو

 مامالالاقولوبلاو طئاغلارثأانع لفنان اولاق نوءئصتاف روهطلا ىف ءانثلا ركلع سحأدق
 . لوقلا اذهو ىصاعملاو بون ذلا نم ةراهطلاةراهطلا م 0 تالا ئزارلا ن.دلار#

 قاقعتاو لح وزع هللا نمبرقلاىفرتؤااوهبونذلا نهرهطتلان الوالاههو> ول نيءتم

 1 ع 3 . 1 8.

 ١ ةراضع رارضلا روعسم نادحا فصو ىلاعتو هناعس هّللاناىباثلادحولاههحدمو هنأوت

 | ميتافص نم دضلاب ءابق لعأ ىنمي ءالؤه نوكو هتلابرفكلاو مهنيب قيرفتلاو نيملسملا

 | ناثااثلادجولا«ةينطابلاةراهطلا ىهو ىصاعملاو رفكلا سم نيئربم ,منوكل الا كاذامو

 ( ىصاعملاو رفكلاىم ةينطايلاةراهطل! تلصحاذا هتلادنع رثأاهل لص اعنا رهاظلاةراهط
 ىصاعملاو قافنلاو رفكلا نهنطايلاةراهط ىعل نب مالا الك ىلع لو#غدنا لمتحليقو

 مهل حدم هيف 6 ني رهطملابحن هتلاو## ءاملاب تاسامملاو ثادحالان م رعاظاةراهطو

 1 توزدلا مروطلا |

 مهما رهطتلل مهب ىءهو 0

 هيلع نوصرحو هنورتؤإ

 عمو ىلا نول صرح

 ىضرب هنا مهايا هللا ةيحم

 لعفياك سلا نسحمو منع

 سسأنفأ ) هيوبحت بحلا
 0 عضو (هلاذ

0 
 01 نمءأأ 2 نارحرو :

 فرج افش ىلع هلا, || هلوق # ةراهطلاةبىلع ةموادملام مهسفنال ءوراتخا اع مهنع اضرلاو مهيلع ءانو
 .٠  ّ 58 0 0 7ِِع .٠

 ربرقشت لاوس اده (راد ا ةناثإ باط ىعلا هنا وطرو هللا نم ىوسش لع هناشا نس | قذلا 0 ىلاعتو دراوعس

 دنع تك هباوج و ىوش هدصق نك ءاثيلا كلذ ىب 1 ىنابلانا قعلأو هاضرو هللا ىوش هان ىذلا وسلا

4 
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 00 22222-- املا هكراه فاد امك لع ا ١1م ا ل
 (نيرهطملا بح هللاو ) مافشلا راع فر ل لال 7 هيكسالا ك5

 اونب ( ناوضرو )هركذو هللاةعاط ىلع.( هللازه ىوقت قع )هساساىئب ( هناش سسانفا ) ساندالانم ءاملاب |
 ١  : 0. 2 35 5 3 2اسود ء « .٠ . .٠

 فرطمىلع ( فرحافث ىلع ( ىاقشلاروعم وهودساسا ىب (هناش سسانم ماريخ م( ءاقدوسم وهو مهد ناوَضَرَةدارأا



 ع

 (ىوقتلا ىلع سس أ دعسملا)
 رسأو ءادتالل ماللا

 ءاق دوس وهو هإ تعأ
 ع

 مياذك لصو"[عو د
 مى

 ءاقنر الازو ءانذلا
 مس |[ . 1

 ةعحامو ج رخو سدمتاو

 مه و ءابش هماقم

 هاو نيالا

 ىلص هللا لوسر روهسم وأ

 ةشدملاب !سو هيلع هللا

 مايأ نم ( موب لوأ نم )
 هنق سامقللا لق هدو>و

 ةباعلا ءانذنإل 3 ال 56

 ءادتال نم نامزلاق

 باوملاو ناكملاىف ةياغأا

 ناموا 6 ع نأ

 فى وعن 5 قح 1 ناكملاو

 لاحر هيف ) ايلصم ( هيف
 || وو رهطتنن نأ نوبحن

 سن )* اية روع م وه 00

 * همه

 ةعاط ىلع ىف , (ىوقتا| ىلع

 (موبلوأنم ) هركذودتللا
 ةيلع هللا لص ىنلا لخد

 لوأ

 قى 1
 ىلصت( موةننا) بوصأ
 هيف)ءايق دع هىف (هنف )

 ا رهط نان وبحلاجر

 ءاملاب مهرابدا اولسغينا

 لاو ةمدملا اسو

 >أ)ةنيدملاب ىبدوع د

 0 قف ةالصلل. |
 | تال سهتالوسر ,روعس وأةصقلل 0 م ا

 مأ نع#عةنللا ضايرنم ة هضور ىرينمو ا

 ةهباور 016 رخ ١ هلعش رعنباناكو ا

 | تهىف م ةيلع هللا ىل | ةللالوهر ىلع تلو لاق ٍىدر لدكا كادعس ىلإ أن عىورام ا

 0 فاشل 4 3 هل / رشعىداحلاءزجلا )

 لاف 0( سو هلع ىف ىلاعت هللا بص هللا لوسر رتل 6 ل هللا ىذرديعسىبالوقل ؛سوهيلع

 أ ةلوقك ناكملاو نامزلا متنمو.دوجو مايانم

 رهد نمسك 2 نم نبو هقأ 8

 | االلاو ىصاعملانم هكاور ,ميطح نانوي< لاحر 4 لف ف همف ىلص

 )0 كااوءردش حعلاولا ليقو ءادحالا مالهبف مالا | م

 «مو.لوأنم 3 2 لجوز ,عهللا ىوش ىل 1 ىعل ١ىوقتلاىل اعدشام تورس 0

 ف هيف موشن "| قحأ 96 ىوقتاا ىل !ءءانملا كلذ 6 عفو دى مون لوان م جعل

 ا وأو تيا نيبسزو 0 لاقف ىوقتاىل ع 0 ىذلادعسملا ىف وفل :>او الصم ىجعي

 6 مون لوا نم لةندملا دهم اذه دج موه

 َ رجا ةنش رايدلان ل
 ا

َ 
 ا
 ١
 ا

 يلا 2-0-7

 21 ن

7 

 ا
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 ٍ هيلع لدبو ةشدملا لوعسف ىو مدع هللأ ىلص هللا لوسر رودس وه ىع ىردخا لبد ا

 ىصح نم افكذخ فلا قوقتلا لع. سس | ندحهملاىأ هللا ل وسر ايت لف اج عن

 ١ ةريرهدأ نع شى الإ هدجرخأ ةنيدملا روم اذه رم يي

 ١ ىربنمو ةنللا ضايرنم ةضور ىربنمو ىتبب نيبام -وهماع هللا ىلصهللالوسر لالا
 | قينيام وديلع هللا لص 0 لهل 0 دين هللادبع نع( قر ىذوح ىلع

 , نالاق اوديلع هللاىلص هللا لوسر نا ةلس ١
 ” نر لاق تباوث ىنميبتاورهلوقءىاسنلا هحرخأ ةنلا فبتاوراذه ىربنم منأوق
 ١ ريبح نب ديعسو رييزلا زب ةورعو سابع نانعء ةياور ناكملاب

1 

 ىو وه تدب ,ودف ماقاذأ

 ١ نوحي د ىلاعتو هياحس هلوقوهو ةيآلا ق هايس ةماع لدي و ءايق دعم هيأ ةداتقو ا

 دوادوبا هحرذا مف هب 6 مل تل 0 ءاملاب نووعتسي ا

 الصلال اق آسو ْ

/ 

 ١ ارم أو ع 69 رام اعباك لهأ مهنا ىلعلدبو نير ,يطملا بحل ةللاوداو يلدا 0

 ا  اوناكلاك نيرهطملا بخ هللاو ا نوبح ل احر , هنقءابقلهأىف 00 لن ٌّ ار

 00 | بيرغ ثيدجح لةوىذمرتلاو

 | هع
 دا ىلع إع انوقوم ىدم رتلاودوادىبا ةياور 8 لو وطاألا عماج تبدحاصو 00 نك )| هرره ىف

 ١ لاق !دوديلعمتلا لص تلا ءاةر - رهىنانع اعوق سمع دوادىبا قيرطن ف ىزتلا ءائذو

 أأ لاق نيرهطملاب هللاو اورهطتب وبحب لاحر هيف ءابق لهاىق هي لامع تلو نأ نوح 1

 تان ء ىورام ءاقدجم-» ىلضف ىلع لدا وذي لا ده رق تل زف ءاملاب نووعتسيإ 2 ١

 َ هفىلصفةياورىقداز زايشاموابك ا رعابق ى أيوا ءايقروزب موديلع هللا لص ىنلا ناكلاق |

 | انشامواك ارثتنس لكءانق روعه ىنأي 0 لهدا لود 'ناةياورفونيتكد

 َ | ا ةناورلا جرخاو هوىراملا ةدايز رلاوىلوالا

 1 ل نيو هل للا لوس وسر لاق لاق ف.نح نب لهس نعىرامملا

 " ةنلعدللا ىلص ىنل نا ريهظ نيدسا نع ء قانلاةحر أَ هر راكد لصيف ءارق روع سم

 لاجر هيف ىلاءتو هناحعسدإوقو 6# ىدمرتاادحر خخ اةرمع مك ءارقروعسم كد

 اذ فما رثكالوقاذهو تاساجتلارئاسو تايانْلاو ث

 هدئس ىربطلا ىو هايج ع 0 - تفل هل نوني اوباكاذو ءاطع لو

 ©« نع )

/ 

 ملجلاا | نمىنعي#ياور رهطتنن 3

 ا

| 
1 

 ١ أ
1 
 ا
||| 
| 
| 



 ١ اندرانانفاحماو قو ت تازنف هيلع ررك لفق لفدنا اتلص هللاءاض ثناانمدقاذاور فس حانج ىلع ْ

 رك ذلاو ةالصلاىهو ىنسحلاةدارالاوا ىنسحلا ةلاصاخا الا هناي اندراام # ىلا

  5هيف مقتال 92 مهفلحىف # نوذاكل ممادهشي هللاو #8 نياصملاىلع ةعسوتلا اددا 

 ك1

 فسر ةعان

 سسوس

١ 
 | ا |

 ظ
 ا
 ١
 ٠

0 

 ل

 7 0 ل

 ١ ةءارب 4 - اوه
 عار مرو 1

 ىنلل قسافلا سام وبأ لاق دا مون ناك الف قسانفلا صاءايأ سانا ء00
 ةالدك لزب 6 م علاعإلاو اللا كن ولتاق - امو دح ا مسو هيلع هلأ ىلص

 كر ًاوماشلا كل انراه جرخو ماع د 0 نزاوه ته م لف نينح مويىلا ١

 رصبق ا بهاذاف دمتم اوناوحال سوة و ند معطتس سااماو دعسان | نيقفانملاىلا

 لوعس# بل > ىلار اتضلاعم اونيفهءاحاوادم جر>افمورلان 7 2# ىل 3 مورلا كلم

 نسا وةءملوسرو هللا براح ن اراظالا ىىعإ ادا عرارو ىلاعتو هياوهس هلوق كلذف ءاق :

 هللا براح ق_سافلا سماعإبأ نا ىنعي لبق نممأشلا نم عجر اذا هبف ىلصيل قسافلا
 2 معسألإ اون نذلا وعلا 0 نؤلحماو 2 نأ هضااخ ويحلم ءاكح : لق نم هلوسرو

 نيإسملابقفرلا ىهو ىنسلا ةلعفلاالا ندي« ىتسحلاالاو هان 0 قد #اندرأ ناو

 هللا لص لوسرلا روهسم وأ ءابق روعسم ىف ةالصلا نع زمملاو تدلك ىلع ةعسوتلاو

 هللا بص ىنلانأ ىفر مهفلخو مهايق ىف ىنهإ 7 نوذاكل ممادهشيهللاو 00 سو ةتاع ٍ

 ةنيذملاره بيرق مضوم وار 1 لح لزتامجاز دون لسو هيلع

 ةبالامذه هلال زنأف مهتأي و هسيلبلهصيمشباءدف مدعم ىنأينا هولأسو نوقئانملا هانأف

 نبكلام !سوديلع هتلاىلص هللالوسر اعدف هب اومهامو رارضلا دعس ريخ م ريخأو

 ملاظل ا دعسملا اًذهىلا اوقلطنا مهل لاقفايشح وو نكسلا نب صاعو ىدع نبنمو مثخدلا

 طهر مهو ٍفوع نب ملا نيعرسم اوجر رف هوقزجاو قد دعات داعأ

 دحاف داع لكس راني 5 )1 ىح ىورظنأ كليك مشخدلا نب كلام

 هوقر>اذهلهأ هيفو دحعسملا اواخد ىتح نودتشي اودرخ 3 هلعشاف لكلا فءس نم

 ' مظضوملا كلذ دعنا سو هيا لل هللالوسر 0 هله دنع قرفتوهومدهو

 اديحو اسرع ماشلاب بهارلا ماع و | كاماو ةمامتلا و كل فرجا انف قلت ةسانكا]

 0 باطلا نبرع اونأ ءاق دهم اونب نيذلافوع نب ورع ىتنا ىدرو
 سلأ نيعةمعنوال لاقف مهدعسيف ميمؤينا ةيراح نب عمجلنذأي نا ةرلاقت

 8 51 هيف تءلص دقل هللاؤف ىلع لت *ال نينموملا ربمأا عم لاقر ارمضلا روم 1

 اخويش اوناكو نآرقلل اننراقامالغ تنكوديف مهعم تيلصام تلع ولو هيلعا ورعخأام

 هرذعف مهسفنأ ىفام معمل و هللاىلا نودرقتي مهنأالابسحأالو مهب تيلصف ن ٌؤرشال

 راصمالا باطن رعىلع هللامتامل ءاطع لاقءابق دهم ىفةالصلاب :سمأو هةدصفر ع

 لا اوني نا نيلسملا سعأ

 هانمم سابع نبالاق 46 ادبأ هيف مقنال و ىلاعتو هناعتداوقو # رخآلا امهدحأ
 | ارضا

 راضي عنبدخل دحاو عطوه ىف اونالنا مه ساو ددا

 ىلصينا ل 4 لع 2 ص هيب لجاور 0 ادبأ هبق لصتال

 نيبذاك ( نفلحملو )
 ( ىنسحلاالا اندرانا )

 روهدملا اذه ءانبب اندرأام
 ةعو يلا دي مطا الا

 ةعسوتلاو هللا ركّذ وةالصلا

 دهشي هللاو ) نيلصملا ىلع

 ةالصلا( اديه يف مقنال )

 اندرأام(اتدرأنانفلحملو)

 ( ىنسحلاالا )دهعمملا ءانيب

 هتالص هتاف نم هيف لصي ىكل
 (دهشي هللاو) ءابق دم« ىف
 مهفلح ىف(نوبذاكل مهنا )هي

 دهع» ىف لصتال (هيف مقنال)
 اذنا) قامثلا. |



 اقرفشاو ) قافنال ةيوقتو

 اوناك مهنال( نينمؤملا نيب
 دو-* ىف نيعمتع نولصي
 هنعاوق رفش نا اودارافءاق

 اداصراو) متماكفاتخنو

 ”نهلحال ادادعاو ( نمل

 ( هلوسرو هللا براح )

 لصنل هلءودعأ ب هارلاوهو

 هللا ل وسر ىلع رهظيو هيف
 ليقو _سوءهيلع هللا للص

 :انيا اما ىبدوعس لك

 ىوس ضرغا وأ ةعمسوأ
 ريعلاع وا هللادحو ءاغتا

 روع قحال وهف بيط
 قاعتم (ل قنه) رارضلا

 اذهءانب لبق نم ىأب راح
 قدناا موب ىنعي روسملا

 ( نينمؤمانبب اًسرفتو (
 مهر وهسم ىف شن اط ىلصي ل

 لوسرلادمم ىف ةفاطو

 نل) اراظتنا ( اداصراو)

 نمل ( هلو-رو هللا ب راح

 97 هلوسرو-هللا وذكر

 صاع وبأ مهلبق نم ( لبق
 !١ هللا ل وسر ءاعم ىذلا بهارلا

 اقساذ اسو هدلع هللا لص

 ظ 31
1 
1 1 

 | 00 اقر 2 0 0 ءاق لنوهسم 0 ةاملل نوءمتج

 هيلع كاكدت هللا لص هللا ل وسرل لاق هناف بهارلا ىعءإ * لبق ند هلوسر رو هللا

 / مون ىلإ هللاق لزب إف مهمم كدتلناقالا كنوانا اش ام

 ا
 اص

 00 دحا ال دحا موي سو

 0 برا دوال ريصق ند اكن ماشلا برهو نزاوه عم مزهنا ىح ند

 كا هللأ كَ هللأ لو-سر

 2 زدالا ما شو.لا 0

 0 قئاننا لبقنم ادعساودخما ىأ اوذخناب وأ براي

 ل-قو ادسسحو 0 رمل تامو 1س هيلع

 دنا 0 كراعلا

0 
 ىلا جرخ اوهزبنا

 انا لاقف هيضأي نا سو هلع ىلاعت هللاىلص هللالو_سر ل كومنت هو ع ل

 اوناكو ءابق د 2 .نوراضر | روهسم اون قيناعاب نم ةعاجيف تلت

 هراد نمو دلاخ نب مادخو تبان نب ةعيدو ىقافنلا لهأ نم دا حر رشع قثا

 اا هل ةيراحو تبدطاح ن هب .اعثو ريعسملا 8 حورخأ

 2 ذالا نس ةيبيحوب و فالح 37 لهس وحا ف فاح نب دابعو ريشق نب بتءمو

 0 00 رار دعا ادع اوتنجزحو ناد 2-8 لَتناَو

 محال 5 نينعؤملا نيباَش رشو 0 هلوحسر رو هنلاب هدف اور رفكمل 00 نافل

 نبداتعو ثَر كنا

 || مسبب هف ىلصيا رارضلا د_صسم اوقف ءايق دعع-مىف نواصي اعنج اوناك

 آ ةيراح نس محديف م ىل ىلصي ناكو ةملكلا قارتفا بحنالا 1 كلذ ئذوس

 3 نآرقلا أرق ابانش ناكو

 تالاكنلا كرا اهلاه كر لإ ريت 'وفو مو هدع هللا لص هللا لوس

 تض انآاو ةياملا ةلدللاو ةرطملا دلفالاو

 ا مو هيلع هلا ىل

 هف اشملصف 7 ىلاعت هللا ءاشنا انمدق ولو رفس حانجح ىلع

 اونيمنا ىتعي 00 راح نأ اداصراو # ىلاعتو هنامحمس هلوقو#

 ن1 اذادعأو اراتظتلا ىو اذاضرا هوو رفكلاو

 'بحارلا صاع ونأ وهو دحمملا اًذهءاشن لبق نم ىنعي كل
 الدلو ةملهاملا ]ف بهز د25 تاءونأ ناكو ةكئالملا

 0 ٍلسو ةنلع هللا ىلص 5 رخو حوسملا |

 تئح سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاف هل تح ىذلا ندلا اددعام |

 َ كلا كلا مسو هيلع هللا ىلص ىننلا هللامتث ايلعاناف ماعوبأ لاقف مهاربا نيد ١

 '0 0 ل] لاق ايم للام ةيفتشاق تلح دأ كنكلو هك لاق انملعأ

 ال 0 ل هش اصل | 00 نكلو تلفام 01 لع هللا ىلص
 ىلص ىتلا لاقف ابنرغ اديحو اديرط انه بذاكلا هللا تامأ

 3 0 نم اود اق هلاثي اودار 0

 4 552 عدل |روهسم 0

 إص هللا لوسز لاقف ةكربلاب وعدتو هنف ىلصتو ا

 0 روهسملا اذه

 9 دل وسرو هللا .أ

 0 ةالظع دلاو |

 رتل | مدق البف

 1 ١ نيمآ سو هيلع هلأ



 ا 0 لذ وكلام نب ب مح معواوبان نأ ) ماع بوتّءاماو 0 اونون ملو اورصا نا( مدعياما) مق هل |

 ( ماعمتلاو 1 نيذلا مددالا لعوهلوق ىتاو 00 نيذلا مهوكوب هور عارفا كت طباضلاو عمرلا نبةوا

 هنا ىورو ةيجرلا هل او>را و باذعلا م,لعاوفاخىأ املا ىلا م وهو كئللانا ومماجر ا )مي كح 1 و8

 اك راو دل 3 0 دش 0 قل رفلاك لذ لدق كاد واعش مو 0 0 0

 | اوناننا# مس 0 تر # ق قمل 1 1 3 .مهيذميلما 19 7
 7 ميلع هللاوؤ# ىلاعت هللا ةداراب نيالا الك نا ىل اع ليلد هنقو دا .ءال ديدرتلاو

 بك ءالؤبم دارملاو حر روفغ هللاو رتاج لعش اهف © م ا م هلاوحاب

 هيلعىلاعت 00 هللا لود لأ عجبا نب ةراممو ةيما نب للهو كلام نأ

 نيدل 0 0
 هريدش ( دعم اوددعا

 نيذلااوذخا نيذلاممهو

 0و ىدمواو هرب

 5 00 010 اوطوفو مم مامن . اوصاخا كلذ اانا مهوملكيالو ميل ل معلا ب نا هءاحا سوا

 نورخآو ىلع فطع # ادهسم اود م نيذلاو ىلاعت هللا مهجر فلا ىلا م هسا
 ورم ىنبناىور مهانيزاج لع و 2 لإ نذلا انق_صو 0 ةودحم هربخ ا نوح سمع 1

 0 ا فو نب ىور نينمؤلل ةراضم # ارارض # واورينب اع نباو عفان ًارقو * صاصتخلالا | ْ

 كلازوشزاملا 6 ءابق | لس هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر اولأن ءابق دسم اونامل فوع نب ورع ىب نأ

 مت اين ا هلا ْ ىلع ادعم اونيف فوعنب معونب مهناوخا مهت دس هق لصف مهاناق م42 0 ا

 مدت هيف لصف مهاباق | هتلالوسر اونا ءومتا الف ماسشلانه مدقاذا بهارلا سان باف مكمشلنا 0
 فوعنب معومب مماو>ا | ةلمللاو ةلعلا و ةجاملا ىذل ادعسم انش دق انا اولاقف 6 لات هللاىلص |

 لسرتو اروعس ىنيياولاقو 0 اغدف كل مهد موقيل هيون دخاف ىل اما ىدح دق لصف ةماشلاو ةريطملا]

 هيقىلصي هللا لو سرمملا |١ ىلإ اوقاطنامهل لاقف ىثحولاو نكسلا نب صاعو ىدع نب نعمو مهخدلانب كل اع
 حالا ياعوب ادق لصناو ا ها اره مكو تلك داو لمغف هوق ردا او هومدهاو هلها ملاظفلا روهسملا اذه

 م امس نر مر 2[ اوعراب لو اوفتون كلانا .هلار 1 7
 2 12د[ مل و بازل لاق ىلا || م مل وعراسي مو اوقفروب تالا ارو 3
 ١ عمرلانب ةراموةيهأنب لالهو كلامنب بهك م هواوفلخت نيذلاةثالثلاىف هي ”ًالاوذه |[

 ١ ةيوتلاق اوغلاسمل م ماكلذو اوفلخ نيزلاةثال 10 قاد دنعممصق ىتأتسو |

 ىهموةليل نس هللا لص هللا ل سر مهفق وف هياعحأو ةيايلوب 1 لمف را ءالاو

 ما واو 5 لوب سافل 02 2ع 0 ردن لعأن م. اوناكو مهمالك نع سانلا'

 اموةدح أ الذح أم وب مالسلا
 مع كتلئاؤ الاكي وانا 9

 سد حمو وب ىلا هاش لزب ! م
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5 5 -. 7 

 كلذ نا ىأ صرصخلا ا تدخ اكل وق نيب قرفالذاهدايعنمو هدامع نع نب قرا لف هدايع نع ىلاهثو هناوعبس |

 5 - / مات ا 00 سا 3 - 2 1 د٠٠ 5

 هللا لص هللا لوسر ىلا سدل | اريشبب هقنال غلب عضوملا ادهقنع لعاو قرف امد لبقو كنموا كنعإملا اده

 اهدرب و ةبوتلا ليش

 ةلرائتسا ( كتونعنا ) |
 )مهل نكس ( كءاعدو ا

 ممواقل ةنينأبط

 مهتاقل(عيمس هللاو) ميوت |
 لبق ناب

 ( ملع |( انلاومأ انراج

 0 ملل محم

 نع ةبوتلا لبشوه هتلانا
 دعا هدايع نم( هدايعنع

 - دج حرس بس يوي يسيل تاقدصلا ل.ةو(تاقدصلا
 تح هول ّْ ىلاعتو هلا 1 هظفلو ىدذمرتلا هجرخ ا هليل لثم نوكت



 ( مسلع لصو ) لاملاف

 مهل ءاعدلاب مه.اع فاطعاو

 وعددنا ةنسلاو مرتو
 ةقدصلا بحاصل قدصملا

 اهدا اح

 مهلرقغتسا ( مماعلصو)

 هل عداو

 أ

 2 اهدعب اعالو اهلبقاع قلعت ةينآلا هذهل قمل ةيجاولاةاكز لاذ أ لع اهانلج ولف ةبسانتم ١

| 
| 
|| 

 أ
| 

 3 ١٠٠١ م 7 را

 مهل رافت: -_  الاو ا م4 ع فاطعءاو 5 مهدلع قكصو 8 نب صاخلا لام

 و أامأو ا اكل زئاهنا اهلزت 0 0 0 نالاو

 | 19 موع ببسلا صوصخنم 0 ونحو 9 0 3
 ا اذه 0 مهلاومأ ثلث مهنمذخأدقو لاملا ثلث غلب ال مواعهردق دق ةاكزلانا اولاقناذ

 مثىلوأ ةاكزلا جار>ابنيضار اونوكيالف مهلاومأن رم ثلثلال ذم اوضرمهنالءانلقامةعص

 هللا لص يتالهف بالملل ةقدص مهلاومأن هذخ ىلاهتو هناعسدلوةلوالا ماكي الاهذهىف
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 | خاسوالا كلت تمفدنادقف ةعدشلا دح| اًذاقسانلا اسوأ نم ةقديصلا ناءاح ال رهط

 | ىلاعتو هنا هلوق نوكي. لوقلا اذه ىلعف ربهطتلا ىرحم ايراح عاؤدنالاكلذ ناكو
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 ا ضر فلا 3 ةقدصو بكد كلذ عسي مهضعل لاقو قدصتملل وعد نأ مامالا ىلع

 : اقوى لول ةعدتنأ ريقفلا عسب . و مامالا ىلع بول“ لققو عوطتلا ةقدصقف بوعسلو
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 اوفرتعا هلوق اساع لوادم ىهو مهتن وت لبقننا -# مهيلع بوت نا
 نمذخ # هيلع لضفتتو بئاتلا نع زواجي,« ميحر روفغ هللانا 0 مب ونذب

 انتفاخ ىتلا انااوما هذه هللال وراي اولاق اوةلطاامل مهنا ىور ةقدص ,ملاوعا
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 بتر لو اهداتءأو اهيلعتسو نرحىأ هتيصعمىفد رك

 هي مهلعتال ليد :ماوبوتب ملوهيلعاوماقا دز نب !لاقوءدب
 ارسال 1ع ءالطاو كرطاخ ءافص عمد اي مهم

 8ك نيل سمع مب - هنسال# تقد ناو ةيفاخاتملع قال هنا /

 ريقلا بادعوه ىباثلا باذعلا ناىلع مهقاش 0 1

 اذهب تف 5 0 > آلا ر راثلا 20 ُق ميظع 5

 ةر دك لاى 0 ع و ريقلا ف ةسواس دلا قةسعتا 7 2

 سوديلع هللا لص ىنلاماقىدسلاو ىلكلالامتف اهيفار :::+

 جرخاف ف ةقانم كناو نالفاب جرح اف فانتم اق نالف ن

 لاَ ىلاعتو هناعس هللانال هل مهاعمو مهلاج هتلادلع نأ

 هل ل اوه لو الا 0 دهاع لاق ه ماهل ٠

 ملو اولته إف ليقف انملا ل راح تناك رهاظلاق مذ

 ىهىلوالا ةرأا ةداتق لاذ 5و نيت لع عوحلاب اون |

 14 ةلمدلا رز منهج بادع 0



 1 و إ ١6 زم ديل ردر
 1 ت6 ده وج ل احا نجلا تب دل تشل ت7 2006 د 5 550

 نا هىداب و ْْن دلاو 3 نوّشاسلاو ىلع افطعء مقرلاب

 ةعاطلاو ناع الاب

 000 3 _- ١ ب ١١ تن ومدحذللا 0 0
0-5 

 هللا ىذر هوبا نموأ نيتسفلا حل ا 00 ةماك .كاموبكا
8 

 هذ دأاوةرعت نما لاب اع 3 2 ءاوضرو #9 رمهلاعأ ءايضضتراو مم ءاط لوبش 07 مع ا

 را مالا اهتمت ن ى,م ددك للا رقو # راهذ :الأ اينع ئرخ تاج مهلدعاوق# ةيويندلاو . ١

 دى 4 مكوح 5 نمو مسمار ع كلذ ادنأ اهنف 5 ندلاخ ف عضاوملا رئاسفوهاك ١

 تو ةئيوح م /- 4 نومؤاتم با رع الا نم 5 ةنيدملا ىنعي كتدلب لوح |

 هللا لوسر ردا من ألق كلذ وةندملالهأ نمناييصلاوءاسنلا ولاحرلا نم ريثك قل ١

 ا ةرصالاوةر عمل | ىلا ى سم نيل والا نيقباس !ايدار ما نادل وةئيدملاولا|سو غل هنااا ١

 ا د ا ذاع ,نيمملو نيقاس_موكرك ذ ىلاعتو هدا < هّللأ ناهيلعلسىذلاو . 1

 | فرص ب حو اراصناو نيرحاهم موكب مهفصووراصنالاو نيرجاهملان مىلاعت لاا | ١

 ا ةيظععاط ةر ,حملان رااح كم اع لد ىذلاو ا او هر غلا وهو هلال مدا اللا

 ا ناك وةرصعلاو نطولاةقرافمل قيفتلا لع ق اع ةردهلانا ثدح نم ةءلاعةم سو 1

 ١ ىلعإسو هيلعمتلاىلص هللالوسر اورصن مملالةشيرش ةبقنمو ةيلاع ةنسماهماف ةرصنلا ||

 | مهياع لحو نع هللا 2 كلذاف مهوساوو هيا اووآو هوساوو هووأو ع ا

 هاو ة#عراصنالاو ن رحاهملان م نولوالا نوشاسلاو ىلاعتو رزاوعس لاَمتؤ مه-دمو ا
 ا ا . ٠

 ىوس راصنالاو نيرجاهملاةْيَش مه لق # ناسحاب مهوعبتا نيذلاو #8 لجوزع |
 : عيتجا ن وكيل وقللا 00 والا نيقباسلا |[

 نورك ذو مهن وعديو م ءاعنوجرتف ر 0 وتر 5 5 ا ا

 ؤ

1 

 ليبساوكلس نيذلا مهليقو ةياعدلان
 | نيذلا ,هءاطعلاقو ةعارقلامو ىلا 5 ردكغلاو

 | 6قرل مهساحم
 ١ مهنولي نيذلامث ىنرق سانلاريخ لاق رسوهءلع هللاىلص ىنلانأ نيصح نب نارعنع
 كادعس ىلأ نع 2"قز ةثالئوأن ءثزقهنر يلعب 7 أ ىردأالف نارغ لاقمهنولي نيذلامث

 كدحأ ةياورىفو ادحاناولفىباعحأا وبستال !سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق ىردخلا ١

 أ هيادعأ لوالا ثيدحلا ىف كلل ديطالو مهدحأدم غلبامابهذ دح لدن ينل
 | نم لقف نامزلا نم هلدمىف اوفلتخاو اضع مهضول نراق سائلا نم ةمالانرقلاو

 ا امىلا ةثامزم ليقو نب رسشعىلا نينسر مشع

 | ريلالاعانمهيلغ ردقامهم لع | 2 1ناو ىنملاو ةفشت كحل وعاص عبر وهىناثلا
 "ثيدحا روك نلاادل او نبرشعو ةئام

 | ملال مهتانناو ةباعصلا لاعأ نم هفاثلا ريسلاردقلا اذه غابام هلال بسيف قافثالاو

 ١ اوضرو مهنعهللاىضر 9 ىلاعتو هنا هلوقو # ةحاملاتقوىفدووجلااواذبو اوقفنأ
 ظفللا اذهو باوثلانما,ملع مهازاح اعهنعاوضرو مهلاعأ ن ء هللاىذر ىندي # دنع

 كلذ ادنأ اهفن.دلاخرابمالا حن قرح تانج مهلدعأو وف ةباحصصل | لك هيف لخ دي ماع

 رك اذ # نوقئانم 5 مكلو> نمو » ىلاعتو هنا سلوق ميظعلا زوفلا

 نم ا 0

03 3 

 زوما( اومن ءدحأو لاو ىوذ 5 ن.رخاتملا ن رسفملا نمةعاج

 م وءسأ نب ذدلاره :

 تا

 نذلاو و) نيه.-اوناكودةم :تاثلا

 ) نا_سحان

 رامصت الاو 0 رحاهملا نم

 5 53 ع 7

 ليقَو ةباوخلار اساوناكف

 ناعالاب

 مه وعم 9

: 
 ةمايقلاموب ىلا ةعاطلاو

 اوضرو )ةنسحلا مهلاعاي

 نم مهيلع ضافأ اع ( هنع
 ةيومدلاو ةش .دلا 2

 ىلع فطع ) مهلدعأو :(

 اهتحن ىر ري تا دجى ىذر

 6-5 ارحم 0 ااه را ا

 كلذ ادبأ ابق نيدلاخ ْ

 (مكلو
 وهوا كيد لوح ىدب

 تا را رز فلا

 ةنمهج مهو ) نو-ةفانم

 مهوعبتا نيذلاو )

 يضئ فل ءاذ اب ( ناسنحاب
 موب ىلا ىدامملا بائتح-او

 (مهنع هللاىذر ) ةعابقلا

 اي ) مهتاسحاب

 ةماركحلاو باوشثااب

 نيتاسب( تانج مهادعاو)
 تح نم (راهتحنى رن )

 كيكات ىو كه عم

 رمت اوءاملاراهن أ(راهنالا)

 ن.دئاخ) نبالاو لمعلا

 ن4 نمو مظءلازو 5 وعلا

 م

 ةنجلاىف نييقم ( اهيف
 اهنم نور ودوار

 ناودرلا ( كلذ ادبأ )
 ميظعا ازوفلا )ناندكاو

 نمو )(ةرفاؤلا ءالبع

 ( بارعالانم ملوح

 نوقفانم ١ نافطعو 1



 اا و اع بعصا ةرار زو م مد ق نيحاونمآ نذلاو ليورسس اوناكو

 او ناريس ناو 2 اقوا بيسملا ن ديعسلاقف نيلوالا نيقاسلا ىف ءالعلا فاتخا

 لها مه ىعشلا لاقو ردن لهأ مهحابر ىبأنن ءاطءلاقو نيتلبقلا ىلا اواص نءذلا ره
 ةباصلا ميج ره ىطظرقلا ب 51 12 ل او ةببدحلاب ناوضرلاةعس تناكو ناوضرلا

 ا 8 تلق دايز نبديجلاق لسو هيلع هللا لم هالنوع قبسلا مهل لصح ال

 ْ مهنييباهف ! سو هلع هللا لس هللالوسر باحصس ا نع ىنريخت الأ ئظرقلا بدكنب ا

  هباتكيف ةنلامهل بحواو مهئيسمو مهنسحم يعل هلا نأ لاما فلا ان 5 راف

 نولوالا نوقباسلاو أرقتالأ هللا ناهس لاقف ةنجلا مهابجوأ مضوم ىأىف هلتلقف
 ىفةياورىف داز سو 0000 باما مدخل ةنكلا هللا بحواف هي الارخآ ىلا

 مهلاعاف مهوعبت ناىهوةطيرش نيعباتلا ف طرشلا ناسحاب مهوعبتا نيذلاوهلوق
 1 سانلالوأىف ءالعلا فاتخاوطق ةيآلاءذه أ ارقا ل ىف اكفددج لاق ةئسلانودةنسحلا

 ]| هللا لصهتلالوسر مم ىلصن نملواو امالسا ق رع 0 ا ىلع مهقافتا دعب امالسا
 ا نيرباح لو اذهو لإ !اط نأنىل !اعةج د دعب نءآ سا درا رصعل ل اعف مسوةيلع ىا ترجل فاع

  ليقوكلذنم ل أر ١ ني كنك ليغشمالما | تقودنسوإ اوفلتخ خا مث هللادبع لها,هوراصنالانمو
 1 ةحيدخ دعب اسأن و مهضءب لاقوههالساتقواغلاب ن رمل يعلو زاثلا ناكل 1 ضكأ اوناكو كورلا فعلا 2
 ا | ةبقعلا لهاو رفن ةعيس

 أ قعسا ناكو لسو هيعمل ى 1ص 0 0 ع راحنب دز هل دخ دعب 1 1 لو 1

 | نمو ركبوبأ لاَخرلا نم اسأنملوأ لوقف تاياورلاهذهن اب عمجم ىلظنملا مهاربانبا
 دصلا نمو ةحدخ ءاسنلا

 اودهشو نيتليقىلا اولص

 اردن

 ١ لات دئلاقضر ةئراح نبديز ديبعلا نمو بلاط ىبأ نياك

 ”0 كانازيلظأ يول سالف قدس نبا لاقءالسالا ىلا قل
-100-7 

 قلخا

 ناكاعاهلعاو مس 5 هي رسل[ ناكوالهسا سعاد رناكوهلوسرودللا
1 

 نايب

 ٍِ قابس ةعيرالاءالؤ 5رهنع

 ١ كو

 || هنوفلأيو هنوتأي هموقلاجر ناكو فورعمو نسح قاخ اذناكو ارجانالجر ناكواهبف | م دولة رع
 1 نين "لمع هدد ىلعإس اذ هموقن م هن قش نم م مالسالا ىلاوعدي لعق ه تسل احم نصحت لعل صاعنب ةيقع سداسلاو ةسم

 شماهلا قهلوقو بهاوملاىفاك

 وهوفاشكلا هيف عسل ةعبسس

 انهامو بتهاوملا ىف ا فلاخم

 ما

 ا هللا ديبع نب طر 0 دعسو فوعنب نجحرلاديعو م مآ وعاانس ربي زلاو ن 1

 ]| ةناثلارفنلا ءالؤه 0 را !ء 1 اف عبوديلع هللا ىلد ىنااىل 1

 58 . ف 1-8
2 

 ْ 0-1 ل 4 ل 57
 | || ىعاع نب ةيطقو نالبكلا نب كلاعو اكان فوعوةرارز نيس (؟رقةتس واكو

 1 ىآلا ةيقعلاى هو علا 5 تولع هتلالس كس ا نيدلا

 6 ذاحر رشع قئاااوناكو 8 لبقملا ماعلا ن 5 مةيناثلاةبقعلا باعصأ مث بايرن هتلا دبعن م رباحو

 || وبا ءارح نن ورعن هللادبعو رورعم نيءاربلا مالح نيعبسا وناكوةثلاثل اةيقعلا باعنحأ
0 0 عمر رلا نب دعس ود ةدامعْن 0

 ! | ثعب مث 5 اا قابس ءال 

0 



 ةءارب

 ١ ,١ ل وسفم ناك ىهو تايرق بيس هللا دنع تايرق قنبر 1
 فر ١

 وعدي ناك سو هيلعفللاىلص هبال هتاولص بيسو #* لوسرلا تاولصو 88 دحميل

 " هققديع تحا داع ند وعد نأ هيلع قدصتلل نس كالذلو مهل رفغتسيو نيقدصتلل 0

 قيدصتو مهدقتعم ةوصب ا مهلّةب رقاج االأ 37 هريعىلءهن لضفتس نادلف [| ٠

 | شرو أرقو» مهتقفناريمضلاو ةبسنلل ةققحم ا ناوديبنتلا فرح عم فانئتسالا لع مءاحرل ظ
 نيسلاو مهيلع ةجرلا ةطاحاب مهلدعو # هتج رف هللا مهلخ ديس و8 ءارلا مضيأب رق

 ىنبو نافطغو دساىف ىلوالا لبق هريرقتل ه# محرروفغ هللانا 9« هلوقو هقيقحمل

 ه# نب رحاهملانمنول والا نوةناكلاو #3 هموقو ن.داحملاىذ هتلادبعو ةساثلاو 1

 ةرحملالق» اولا نيدللان ارد اودهش ن.ذلاوأ نيتلبقلا ىلا اولص نيذلام مَ

 | .ةيناثلاةبقلاةعب لها ةعس واكو 1وذلا ةيقملا هي لعار 0

 اورس> واوءاخ لح ر لاقفةعصعص نب سعأع ىتد ن مون نافطغن للا دبع ىنبودسأ ىقبومك

7 
 قارس

 ْن كعباناعا سو هيلع تلا لص ىنناللاق سباح عرقالا نأ ةياورؤو  5-5م «٠

 راكنا ت ىنلالاقف ةنيهجو لاقدبسحأو : ةئيزعو رافغواسأ

 لاةنافطغودسأو صاعىنبو ميك ىنبنم اريخ ةنيهجو لاقديسحأو ة ةن لهو رافغووسأ ْ

 اهملاس عسألاق عسوهيلعهللا لص ىبنلانأ ةريرهىوب أ نع( ق) متنلاق اورسخو اوباخ |!
 00 ق) اهلاق هللانكلاهلقأ مفاامأهل ةياورف رسم دازاهل هتلارفغ رافغومتلا
 مل-أو ةنيزمو ةنيهجو راصنالاو شيرق سودهيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق ةريره

 ددعيو ف ىلاعتو هاجس هلوةو # هلوسرو هللان ود ىلوم مهل سيل ىلاود رافعو عجثأو ]1

 ا ثا 00 و 8 ىلاعتهللاىلا ةبرقلا قفنياع بلطي ىأ ةبرقعج 6 هتلادنع تابرققفنام
 هللا ىلص هللالوسرنا كلذو مسودهياع هللا لص بنلا ءادىف نوبغريو ىنعي ه4 لوسرلا |[
 !-وديلع هللا ىلص هلوق هنمو مهلرفغتسيو ةكرتلا وريكخاب نيقدصت تبل ىعني ناك[ سوة

 20 أو سو هيلع هللا ىلص 0

 ْى

 ىلاعت هنا نمةداهش هدهوهللادنع مهلذب رقامس ا لكو قاشنال ىلا دوعن لمتحمو نوسرألإ ْ ْ

 ةلوب ةممإلوسرلا تاولصو هللا دنع تايرقهتقفن نوكنم دقتعاامة عصب قدصتملا نم مؤملل ٠

 يَ مح كى ردوال ًاىلاعتهاوقوهودس دتأ افرح لاذ أ ىلاعتو هناغس هللانال تا ا

 ىذا ىه 0 هدهو 3 هتجرىف هللا مهاد دمس 3 مهلةبرق اهنا ىلاعت هاوق وهو 0

 ١ محر8 2 هليبسىف نيقفنا ا نينمؤملل ه6 روفغهللانا# مهداسح 2

 | أما :الا او 01 -- اهملان م نولوالا ادوفبابسلاو 4 آف ىلاعت و هنادعسوإ وق ةعةعاطااودهل

7 

 م د مهم دلي

7 

 1701021127: 17/275317 7675732: طن: هك 8: كجنت 01007 نط: 26 2 لاا كلا 1

 | هيصنمدنال فوأى الآ, لعلم مهللا مالسلاوةالصلاهيلعلاة اكهيلع ىلصي نادل سيل نكل

 .٠ . 008 1 . ا 5 -
 ا ىبنماريح رافعو ساو همن لحو هليهج ناكنا مانا مسوةيلع هللا ىلص هللال وسر

 ل تل 1 ىن "رهو نافطعن هللاديع يا قبو مك ىنهريخ 3 خامل 8

 "هازل ؤريمصلا دوعينالمتحم :# مهاةبرقاهناالا ## ىف ةوأىبأ لآ لءلص مهلللا

1 
 ٠ مدتحست ]

 ا
 ا تتم حج: دع منج

 ءءاعدىا ( لوسرلات ا 000 (هللادنع) ةبرقالابابسأ(تابرق) تاقدصل اوداه+لا ىف( قفنبام ذَحت
 مهللا هلوقك مهلرفغتسيو
 الاز فوأىألا ىلع لص

 تاواصوأ ةقفنلا نا ( هنأ

 ةبرق (مهلةبرق) لوسرلا
 هللا نم ةداهش اذهو عفان

 دقتعاام هدع قدصتملل

 تابرق هتقفن نوك( نم

 هئاحرل قيدصتو تاولصو
 ةفاسسسالاقيرط ىلغ

 قيقحعاو هينتلا قرح 2

 هنككو الات اش نيئذؤملا

 قهللا مهلخ دس ) كلدكو

 نيسلاىقفاموهتنح( هتجر

 داو دعولا قيق# ند

 هتلاضر ىلع مالكلا اذه

 ةقدصلان او نيقدصتملا نع

 ةينلا تخل اذا ناكع هنم

 (روفغهللانا) اهبحاص نم

 ) - للا بيعرتسي

 لبش
 ( نوشاسلاو )

 نم) مهلة فص (نولوالا)
 مهو مها نينبت(نبرحاهملا
 وأن يتلبقلا ىلا اولص نيذلا

 ةغسوأارسس اودهشنذلا

 م راصنالاو ) ناوضرلا

 او )ةيتالعلاو

 لقملا د هد

0 

 ادذدتم

 (هللا دنعتاي رق)داهجلا ىف
 تاحردلا  هللاىلا ةبرق

 0 ,ا|تاولصو 1

 اهتاال ولا

 هلل كل (مهلةبرق 0 ةقفنلا

 زيلشديسل تاك رلى

 ل
3 

 نذااناع الاب( راصنالاو نب رحاهملانمن والا نوشاسل او (محر)زواجمم ( روفغهللانا) هن> ىف(هتجرىف َ



 " 7 5 4 5 ع 03 ِء ع
 ْ مئارسثلا نم هللال زن اامو نيدلادو اح ىنعي ) هآوسر , ىلع هللال زن اامدودح )اولعال ناب ق 0 او(اولعاالا ردد أو)ء اللعلاو

 دددقلاو مو رح ىف نوصي 5 نودشب مال ةرك الاىنمين.دادفلاىفةوسقلا وءافجلان نأ مالاسل | هم هيلع هلوق هنموماكحالاو

 ” تاىعالا نمو) مهلاهماىف(ميكح ) - ١18٠ رفع مهلاوحاب ل ا لا ) (ملع هللاو ) حايصلا

 ىأ ( ققشام كش ل
 ةمارع )ا م رغم) قدصتي

 قفنبال هلال انا

 | ءابرو نياسملا نم ةشالا

 ةيوثملاءاغتناو هتلادجتولال ١

 ْ (رئاودلا مكب صب رتيو) هدنع
 َك ع

 لديتو نامزلارئاود ىأ

 / 2 مالا روع لاؤحالا

 صاخمف هيلع مكتبلغبه 33

 مولع ١ ةقدصلا ءاطعا نم

 رودت يلع أ(ةلبلاةزئاَذ

 ١ ىتلا بورحلاو بئاضملا

 ( نيإسملاقاهعوقونوعق وت

 ! ورع وأو يدم ءوسلا

 مجفلاب وسااو باذعلاوهو

 / لجر كلوقك ةرئادللمذ

 | لحركالوق ةلباقمقءوس
 |نولوق .ال (عيمسمللاو) قدص

 ةقدصلا ىلع تهجو وناذا

 | نمو) هنورمتاع (ملع)
 : هللاب نمّؤي نم تارعالا

 رخ آلامويلاو

 ْ ىرحا (ردحاو) مهريغ

 | دودح اولعالأ)اضيأ

 ] ام ضئارف ( هللا لزناام

 ا ( هلوسر ىلع ) هللالزتا
 ا 0 ١ باتكلاىف

 ا كحاب ( ميكح) نيقفانملاب

 ّْ لاقبو ةبوقءاايرهيلع

 > مالا كت م لهج

 قفتيام لتس ل

 اقث رئاودلاب ىنعي 4 رئاودلاركب #9 رظشيو نمي © نصبدتيو 3“ ا

 نا ركح ميك

 يهك

 أ| اولعيال نابقحاو 6# اولعنالنا رداجاو و 0 * ةنلاو باتكل مهع اهتسا ةاقو ! ملا
 #0 ميلعمتلاو # اهئنسو اهضئارف عئارسشلا نم ؟ هلوسر ىلع هلالزنا امدودح :

 مهنسح و مهئدسم هءبيصي اهف © ميكح ا لك لاك 4

 ا هللا ليبسىف هفرصلا * قفشام 5 داعي 5 نم بارعالا نمو ا ا

 اباوث هيلع وجريالو هللادنعةبرقديستحيالذا انارسسخو ةمارغ * امرغم ف هيقدصتيو |

 سمالا باقند هبونو نامزلا رتأود © رئاودلاركب صبرتيو #9 ةيقتوأءاير قفني اماو
 هنوصبرتيام ومب مهيلعءاحدلاب ضارتعا ه#ءوسلاةرئاد مهيلعؤل# قافنالا ن «صاختتف ر يلع

 وأ ردصم لصضالاق ةرئادلاو مهيلع نو_صير رام عوقو نع 1

 كك رق ةغلايطلدلا فرضا ردصم ا ءوسلاو نامز | ةيقعارم ىعسر وديرادنم ل

 0 20 ا ظنور ع اا ريع قاقالا دن الرخا

 ىبارعالاذ با ىعالا مهفةيدابلا لز' نمو ب ع مهفةيبرعلا ندملاو ىرقلا نطوتسا ند ١

 نم لضفأ برعلاو بضع ىباىعااب هللبق اذا ىبرعلاو كلد حرف ىلب عادل ليقاذا
 ٍتاىعالا نوكىف برسلاو برعلانم نءدلا ءاثعو راصنالاو نب رحاهملان ال باىعالا

 هناعسوإوقوهو ظعاوملاونئسلاونآرقلا عامس و ءالعلا ةسلاحم نع مهدعباقاغنوا رفكدشأ ا

 دودح © اولعبال نابىنمي#اولالأ ىرحأو قلخاوىنمي © ردجأو ف ىلاعتو |
 ب واقىفاع 5 0 ميلعمللاو #3 ماكحالاو نأسلاو ضئارفلا ىني يدل وسور لغهتلا ل زئاام

 قفنيام ذهت؛نم بارعالانمو ف هماكحأو هضئارفنم ضرفايف# مكح 3 ءدابع |
 ءايرو ا ذوخ ققناعأ اباقعدك اسما لغ فام الو اباوث هقافنا ىلع وج 10 # امرغم |

 ةمارع هللا ليبسق 5 هقوؤن . ىدلا نادقتعي نم باعالا نم ناىتمملاو ءزايالامعا زنلا مر اضل و

 هءاوثوهللادجو قاشالا كلدبدرب لو مه ةآ|سحوا نمل اسما. |نمافوخالا كلذ قفشالهنال

 هفورصو امك رأس

 رهظيو لوس لا نام زلا باقت ىتعي باب رنين ناع لاقرشلاب 5 هلرج ورب ا 1 قلإ

 ءاليااو ءوسلارودنو نامزلا مملع ل ءوبللا ةرئاد مهيلع ف نوكرستملا

 هي عيصسهللاو 7 7 هءوضإنالا ردك أور !سوةماعدللا لصدع ل نورد ٠ منز لاو

 ءوسلا ةداراو قفلاو قافنلا نم مهرئامتىف نوفاك 2 ميلع 4 مهلاو دال

 لج وزع هللا ىنثتسامث معو نافطغو دسأ بارعاىف ةيآآلا هذه تازن نينمؤملل
 وش مح دهام لاق # - ”الامويلاوهللاب 5 ينم با رعالانمو 9« ىل 1 وكراملاقف

 لاق لاق ةريرغ ىبأ نع 4« قرن ةنبهحو رافغو !سأره ىلكلالاقو ةنيزمنم نرقع

 « لوحر !) + !نم) نافطعوا دس سب( تا عالا نمو ) الهاح نوكيعلا عت ال نم

 . هوسلاةيلقنم(ع ءوسلاةرئاد مهيلع) كالهلاوت وملا(رئاودلا مكب ) رظنني (صبرت» 2 ء (امر اريل

 ربسلاىف(رخآ الامويلاو هّللاب ن هوي نه )يسأوةنيهجوت وهليسخ (بارعالا نمو) مهتبوقعب( ميلع) مهتل اهتم( ميس هللاو)ءوسلاةبتاعو

 ا
1 
1 

! 

1 

 |: ل 7

 . كانط كاستل" 1 قح#



 ( سجر منا ) مهتبلط مهوطعاف ) مهنعا وذ سعاذ) مهو وتالو مهوكرت 3 ( ممءاوضرعتل ملا مج ” 12 اذأ مكلهللب نوفاهس

 مهريهطت ىلا ليبسال ساجرا 0 ةروس را مهقسصتالو ريف تل لس نال ة بالا نا ماسلا

 ا اوم غانإل اه رسال اق ل مع اوضرعتلم ميلا متيلقتااذا مكلهتلاب نوفلعس»
 للاب ريهطتلادنم دوصقملا ناف بيتا 06 1 0 وخونالو ||
 مه اوأموؤف تب هامل كرو ضارعالاةلع 0 ءالؤهوةبانالا ىلع 1 1

 امدلا ىفبوتلا ريف عفشال رانلا لها نم ساجحرأ مم لة 1 9 0 00 مهج : ْ

 | اوك اعءازج ل مماتع اوفلكتتالف اباتع 0 قىداو نأ ل101 الاف ٌ
 | مهفلح *6 مهعاوضرتل كل نوفلحي 9 ةلعز ,وكيناو اردصهنوكينازو< # نوبسكي |!

 | موةلانع ىخربال هللاناف منع اوطرت نا #9 مع نواعش مث 5 ام مبلعاوعدتستف
 | 6 اذامهعفننال مكدحو م 2 هللا ئذر مؤاتسيال 8 ,ناذ ىأ هك نيقسافلا |!

 | هللا ىلع اويلي نا مك دلع ودي نأ ميكا ناو هباقع ددصبو هللا ططم و

 00 ماوأمو)

 اياتع رانلا مفكو الا

 مماتع اوفلكتتالف احعبوتو

 (نوبسكي اوناك اع ءازح)

 مهبسك ءا ازح نوزج ىأ

 (يضعاوضرتا 5 نوفاحي)

 هللاب فاحلاب مه نع ىأ

 كلذ مهعفنيل ؟اضر بلط
 مهتعاوضرت ناذ ) ا

 رارتغالاو نع ىذرلا نع ىمملا 3 هيب ما ا مناوهاا لزنرالو مهرتس كتيب كاف موقلا نع ىخضربال هللا ناف

 < اضرناف ىأ (نيقسافلا ] | ودلا لها 4 بارعالا 3 مهول تافتلالا مدعو ضارعالاب سعالا دعب مهريذاهع

 هتلاناك اذا مهعفنبالكدحو |

 ةصض اوتاكو ماءاطخاس

 ١ لهال مهتطلاغمدعو مم واسقو مهد وتل رضا لها نم 5 اًقافو | 5 0

 ١ ىلا نعي ييلا كرفس نم متعجراذا ىعي © مهلا متبلقنااذا مكلهللاب نوفلحس و لحوزع ||

 مهومؤأالو مهنع اومفصتل ىو 3 مهنع اوضرعتل ص نيةفانملا نم ةنيدملاب نيفلختملا ََ

 مهشالاورات دخاامو مهوعد ف ىنعي 0 مهنعاوطر ءاذ 0 فلخي تيس مهوون الو

 هللا ىصىبنلا مدقالف مهوسل اجنالو مهوملكتال نعي م الكلاكرث ديرب للي قو قافنلا نم

 نيقفانملا ءالؤهنا ىناعملا لهأ اق ماودك :الو مهوسلاجتال لاق ةنيدملا سو هيلع |

 مهنع ص |لعالا يبس ةاكلا 5 مث 6# تقملا ضارعا اوطعاؤ فصلا ا اولط

 ع ًاموإ# ةوعبق مهلاعأوة حن ةثيبخ مهنطاوب ن رأ ىندي «سجررهنا ل لغتلاق ١

 ةثيرلا لاعالا نم ىنعي © نر ءازحمهج © ةرخآآلايف مهتكسم عي |

 نيناكث اوناكو امهباححأو ريشق نب: بتعمو سيق .نب دخلا ىف تلزن' سابع نبالاق ايندلا ىف

 تازن لتاقملاقو مه وملكتال و مهوسااجتال وديلعمللا لضوتلا لاه كالا م الحر

 هنع فاحمتالهنا وهلا هلاال ىذل اهّللاب مسد لع هللا ىلص || ا نب هللادبع ف

 ) معلا ( كويت :ةو نغم ١ ةبالا اودع لجو عشا ل ا ىضرينأ قدناع 0 يلا“ بلطو اهدعب

 ( مهنعاوضرعتل 0( ةكدلا 1 | وص رثل 3 نوفا ا الؤه 5 مك فكل 5 مهنعاوضرتل مك نوفلحت رم اهدعب ىلاو

 هر هر ءاوضصت م اقو م 53 اوفاحاع نو مو ااابمأ ميع ميضر اف ىنعي 03 مهنعاوطرت ناف 00 مهنع

 الو ( مهنعا مرت ١ 1 راقفامإم ىلاعتو هناهس هنا ىنمي #4 نيقسافلا موقاانع ىضربال هللازاف #9 مهرذع
 )3 ” |١ ارفكدشأ باالاؤ# ىلاعتوهناعس هلوتو 6# ادب أ نع ىذريالف كشلاو قافنلا نم

 ا
 ا
 ا

 اهلحآو هتيوقع لحامل

 مهوتب الثا كلذ ليقاعاو |

 ىضتق نينمؤملا اضر نا

 (باىعالا) 1 هللااضر

 (اقافن وارفكدشأ )ودبل لهأ

 مافن لل حأ نم

 مانع مهدعلو م.وسقو

 ) هللن وفلاح ) رسشلاو

 هبابحاو ىبأنب هللاد بع
 مح راذا( ميلشتااذا كل
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 0+ دج ون 7

 و مو 3 3 ع ) 3 رد 0 ا همنا م اًتاشنو ارفكدشأ ودبل هله أنا ددةيدانلا ناك كلر « اقافنو

 هأ د )د 1 ا لحرو برعاا هعحو ول ناكاذا ىنسع لحر لاقت ةغالا لهأل 5
 نواوتن(نوجسك 1 ١ 'او ب سعالا ل ءىنا عراك لاو تب اطياب ودب ناكاذ مك مال الا ءىنا عالا ممجتو اليكلاو ثنا طقاسف تاطيايودت ناك اذا
 (نيةسافااموقةلا نع ىذرال هللا ناذ 9 بذاك 5| فاخلاب / 4 وتمر نب اس (ساونأ رل 0 نوفلح)رشاان منول و

 نم قافالاو رفكلا ىلع دشأ ه( اقافنو ارذك كدشأ) نا قاض دس سا عال ناقل 1

9 

1 9 
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 نوم ( ملا نوردتعي)
 الطاب اردع مهسفنال

 هده نم( مهلا معجراذا )

 (اوردتعتال لق ) ةرفسلا

 ( ركلنمو نإ ل اطالاب

 را داغر وهو مكقدصتن ا

 ءاا ال 3 7

 ىىلاعأ نال مهل دصت اذا

 مدلعال هلوحر

 مهرل اع ىف امو مهرابحاي

 ع

 كا حور

 عه دصت كلذ عم م 3
 - م 1 8

 “م

 م 1
 مكلع هللاريسو ) ,هرذاعم ىف

 0 ل
 ا (هلوسرو

 ل انودرن 7 9 1 5

 ( ةداهشلاو بيغااملاع

 لكملاءوهوديلانودرتىأ
 اعن كشف ) ةيالغورس

 مكيذ مف ( نورت مك

 مك اذا ركللا نورذتي )

 كوب ةونغنم ( معجر
 ملاناب ةشدملاملا (معلا)

 (لق) كءم جر ناردقت

 (اوردتعتال ) مهلادخاب

 (مكل نمؤننا) فلختلاب
 نولوش اع مكقدصن نإ

 ( هلا 1 للعلا نم
 ؟رابخ نا هللاان ريخأ

 2 اغنو خر عرار قل
 (هلوسرو و ركلع هللا ىريسو)
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 1ع 7 دال دلما ملامسيتلا لاو دابعلا نع باغام ( بيغلاملاع:ىلا ) ةرخ آلا ىف (نودرتمث ) مي نا كلذدعب

 د مكعنف)ناكاملاشو دابعلا ةلعام( ةداهشلاو 1 روكيام لاو

 ا هللاىص هلامظعت عملا لف ذلي هركذ اعاو كيلا دحاي كنع نوفلختملا نوقفانملا

 هللا لاقف نيناعو ةعضل ا

 ا
 ا

ْ 

| 
 إ

١ 
| 

 ها ا مع ماتا
 200 0 > ا

 1 مكي

1 1 
 د ل ,

 كح

41 

 ١ | اورتتتاللتإ 0 4 را 1 عب

 أ 6 كرابخا نع هللا انامندق 2 ل ركقدصن نا كل )فوت 3 ا 0 د ذأ
 ام 0-9

 0 ٠ عرش ام داق 0 ضع! هل ىلا ىجولاب ا:ؤعا

 ٍْ ١ مث وع ةبوتال لاهناودناتما ايت ةلعو وتم ءآر 12 غنوا هلوتنزل 1

 مض وف هناا ىأ 4 ةداهشلاو بيغلا ملاعىلانودرت
 | أ 125 دل الدال ريوصلا م فدولا

 أكلت 3 معااعاو مهرب انهن ”ىشدلع نع توذثال مج12 و مارس ىلع عاطم هنا

 هيلع باهعلاو جبوتلاب # نوامعت“ منك اع

 ءالؤه رذتعإ ىنعي © ىلا متعحراذا مكيلا نورذتعي ف ىلاعتو هناهسدلوق

 ١ ىع م 3 كافر ا ىلاءنلاقاذهلف نينمٌؤ

 || دحاي مهل لق ىأ لق 2 كرفس نم ىنعي مهلا مدجراذا ةيذاكلا ةل-طابلا راذعالاب

 | اوبك ك كوم ةوزع ءنعاوذلخم ندلا نيد ةفاناا نأ ىور ىوثبلال5 7 اوردعتال 0

 | يف مفدعت نل ىنعإ هي ركل 6 نموا نل اور تع ال / لقىل

 1 | ىربسو ف ؟رابخأ نم فلساعف هللاات ركادق ىس 4

 ١ لمتحم ل ةودبلع نوهقتمأ مكقافننم نويوتتأ فنأتسملا ف ىنعي هلوسر كلعهتلا

 لأ ىلاودماااورد تعا ا لمتحو ملسو هاع

> | 
 اجل

 34 7 هع كرا نببزلا د هنمحر تعا!

 رز ع

 ا لحد و مرو لع هللا ريمولق ادهاف ل لأ 35 نس رو اورمصب نأ اودعو 1

 متتكع 9+ مربع ىند# كتنيف ةداهشلاو بغا ا عالم مأ ملقاع : نو

 هليق عدو هلأ كد الخاو ناكل هنأ د امنا 0 اراك ةام ىلا غل طااوههال *« نوامعت

8 
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 0 ريا نم نولوقتو ( نوامت ماك اع)
ْ 
 أ





 ( كنونذأتسي نيذلاىلع
 ( ءاينغأ مهو ) فاعلا ىف
 دن اكفاتئتسا(اوضرإهلوقو

 مهو اونذأتسا مهلاباملبق

 ناب ) اوضر ليقف ءاينعا
 ىأ ( فااوخلا عم ونوكي
 فلاواناةلجىف ماظتنالاب
 مهب ولق ىلع هللا عبطو )

 نولعبال مهف

 ( كونذأتسي نيذلاىلع )

 5 نب هللدبع لاملاب

 بتعمو سبق نب دحو

 وحن مهباحصاو ريشقنبا
 ناباوضر ) الجر نيعبس
 عم ( فلاوخلا عم اونوكي
 (هللا عبطو) نايبصل اوءاسنلا

 مهف مهبولق ىلع ) هللامخ

 ال سرا

 نوقدصيالو

 ١ دعا 401 1١ 7

 فلا ول عماونوكيناباوضرإ ةبهالل نودجاو «اينغا مهو كان ون ذأتسي نيذلا لعل

 ىنماظتنالاو ةءامدلاب مهاضر وه وردع ريغنم مهناذئتسال بدسلا وهام نابل فانئتسا

 . ةبقاعلا ةماخو نع اولفغ ىتح * ىبيولق ىلعهتلاعيطو إف ةعدلل اراشبا فلاوخلا ةاج

 هتبغم# نولعلال ىهف ول“

 ةبوقعلابقيرطلا هجوتت امتاىنني ليبسلااا هلرذعالو رذتعي نم قحف ىلاعت لاقليبس
 ىنعيا# ءاينغأ مو كعم داهلاوكنع فاخملاىف دحماب « كونذأتسي نيذلا ىلع ©

 ةءاندلاباوطر ىتعي 03 فلاوذلاعم اونوكي ناب اوضر لَه كعم جوركلا ىلع نيرداق

 ىلعدتلا عبط و مهعمدوعقلاونايبصلاو ءاسنلا رهو فلاوااةاجىف ماظتنالاو ةعضلاو

 || ةرخآلاو ايندلاىف ريا نم داهجلاىفام # نولعمال مهف وف اهيلع مخ ىنعي :# ىيبولق

 ا عطقنبالىذلامتادلا ميعنلاو با وثلافةرخ آلاىفاماوودعلابرفظا اوةينغلايزوفلافامندل اىفاما

 لج ا تصدع ا 0 عج

|] 

 21 ل

 72ج 222 22 7 روج م0007 طل 22 2 تا م تش 27+ 2 هه تاعك عن هلام سك در« حس دعه تسال تت 2 تن7222 أ



 دقو كونأ ىفاكلانهلاح ؟ ةءارب ةروسو (تاق)ةلوذا تا تمس
 ع 0 .٠ حتسسسس توت

 ١ هااماذا ىأ ةروكمه هلق
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 نوهتشا وناكو وأ)ار و ا مهحر ران )داب هل (لق)ديدشلا رد



 المها هللا رفغينل هنامح او ,فختسا ولذا ةياغلا و ديدحمل| ىلع سلو 00 ميمالكف لثملا ىرح رام

 1 1 لهش 2 رافغتسالاو ه4 1١07 لوح تخ ا ,غكن 1 رفخال

 | ضر ىف واو هيلع ىلاعتدللا لم ا نا هللا ديعنب هللادبع

 ظ ندز ذل مالسا اود الصا ادماعلا قف ت تازيف مالسلاو ةالصلاهملع لعفف هل رفغتس نا هيأ

 | كلذومهل هللا رفغإ ن ! مهل رفغتسل مل 2 مأ ترفغتسا ماع ءاوشا تاق نيءيسلا ىلع

 | نود نانو لصالا ضر نيعبسلا نم مهفماللسلاو ةالصل دلع هنال

 ال لامعتسا عاشدقو دي كدحلانود ريثكتلاهد داراانا هلق هع اروام م كح هفااخ ادح كلذ

 هن اكفددعلا ماسقا ةلج ىلع ةعبسلا لامثال ريثكتلا فاهوحنو ةئامبد نقلوا
 | لوبقمدعوةرفخملا نم سألنا ىلاةراشا 1 وسروهللاباورفك مهناب كلذ فه ءرسابددعلا

 || اهنعفراصلا رفكلا بيسب مهتيلباق مدعللب كيفروصق الوانملححا سيل كرافختسا
 | ناذقباسلا كلا ىلع ليادلاكوهو مهرفكيف ندرقللا 6 نيةسافلاموقلا ىدهمال هللاوإ## |

 ْ هيلع عويطملا هرفكىف كمهنملاو قملا ىلا داشرالاو رفكلانع عالقالاب رفاكلا ةرفغد 0

 "نوفر لا نان نعمل "5 و هقاغن ناب ا ىةفدقتملات ا آلات انو لل

 أ اذدهو هل 0 ردعتسا تاق أرفغ: سانواوقودهياازورد كتعل ؛ !سو هيلع هللا ىلصدللا

 | مهاهللارغن هذي نلف مها رفغتستمل راد مهل ترفغتسا هرب دقت بأن | ءانءمو سمالا جر جرخ مالك

 || ريك اذهل ونيعبسل ا رثكشست تناك تر دلا نال ) ؟ ذلابددعا | نم نيعبسلا ىلاعتو هناحمس صخاقاو

 داحآ نالو ةريكت نيعيسدنع ىلا هللا ىطرةزج هع عل صامل[ وةناعاللا [ ن0
 عبس مااقالاو عيسمايالاو عيس نيضرالاو عبس تاومسا |ناذفيرشددعوهوةعيس نيعبسلا |

 سأيلاى ةغلابمالركذلابنيعنسل | ىلاعتو كرامتتلا صخاذهلفعيسةرايسلاموهعلا وعيسراحملاو |

 هللان | وديلع هللا لصهتنال وسر لاقي ذل ده تا ونال كاهضلا لاق ل ةرفغملا 3 نه:

 ءاوس ىلاعتو هناحم< هللا لزئاف مها رفغي نادال تل نيعسلا ىلع نا لكضخر دف ||
01 

 ا1لاق امه ءهللا ىذررع نبأ ع نع ( قرف مهاهللا رفغي نأ مهار ةعاسلا ممأ مها ترفغتس امهيلع

 ا هلأسف 9 و هيلعهللا لص هللا ل وسر ىلا هللادبع 0 اح لولسن ىنأ نبا ىنعي هللا دبع و

 1 0 ةلع هللا ىلص هللا] وسر ماقب هيلع ىل هين 5 أ هلأسمن ءابأ هم 9 نفكي هصيق ةنطقي نأ

 | ىلصتدتلالوسراي لاقف -وديلعهللاىلص هللا لور بوث ْذخاف رع ماقف هيلع ىلصيل
 لجو نعهتلا نريخاعتا عسوهيلعمللا ىلص هللا لوسر لاقف هيلع ىلصت نأ كب ركام دقو هياع

 || قفانم هنا لاق نيم.سلا 0 زأسو ةسعني بس مها رغغتست نامه رفختستال 3 مها رفغتسا لاقف

 | تاممهنمدحا ىلعلصتالو ل>وزع هللا لزئاف هو دياع هللا ىدهللا لودر هيلع ىلصف

 كرتذ ةياورىف داز نوةساف مهواونامو هلودرو هللاور فك ما هربق ىلع مقال وادبأ ا

 دهنا ىنعي © هلوس روهتلاب اورفك مهاب كلذ ف
 عاةرفغملا درو مهذع 0 ذأ راوهو هللا ن وراتخا مهنا لجأ نه م

 ناع ذأ اقئوال هللأ و ىسعي 4 نيس دبل هللاو

 ىلاعتو هنا تو وق ودي 1 هةلدخلا

 ه لعفلا

 ولف هلو برو هللا ن راعالا

 2 ك !عرفذلا |

7 

 ١ لحوز زعدهلوق د هلوسر ةعاطو هللاةعاط نع عر ,كخاو رفكلا ر راتخان ههلودربو

 دق تدمج ل سس هعو دوج م سم دنع اه

8 0 

 رابخالا تدرودقو مها

 لدتاهلكو نيعيسلار كدب
 ديدحملا ىلعال ةرثكلا ىلع

 ل هدحوو ةياغلاو

 هللا ر

 رئاس نيب نم نيعبسلا
 ليلق 5 نادادعالا

 ناودام, ل _اقلاذ نيكو

 ثالثلا 0 و ثالثلا

 ! ىل1 ىداوزاهقوناق

 ؟ا ما ظفال ىنابلو ثذاثلا

 عفش ناعوت ام ددعلاو
 نانا عافشالا لواورتوو

و فاك راو ال[ لفأو ا
 ىاككلا| ان

 ل ةعيسلاو ددعي سيل

 نيعونلا نم ريثكلا ملا

 ناك راك 16

 باسل | لاك ةرفعلا وهناك

 نو فرسخملا نواحلام ١ نال

 ةرشعا| ىلا داحلا ةفاضا
 ةثدلثو رثعاتلا كلوقك

 نو رشعااو نب رسثع ىلا رسثع
 نبتسم ةرشءار ركبت

 6 ذاناهرأ

 ةئامىل 3 كلد_ 7 و تارع

 رك نوئذلثلاو

 ةرثكلا عمجم نوعب_لاف
 1 4 - 1 ١

 لام و هئمةرتحلاو عونلاو

 ناصف ركل اوتاسحلا

0 

 ةقكيلا ندا نورا

 هحو لك ددعأ| نم

 زاحف ءاصقال ةياغالو

 نيءيساا صقخ 5

 (كيذ)عأ اهللاو ل

 نيحرراخنا(نيةسافلاموقلاىدمالهللاو)ن رفاكلل رفغال :(هلوسروهتلاباو رفك ) مما ببسب ( رمل)ةرفتلا نمسا[ ىلاةراشإ

 ىبنأ نا هللادبع نيقفانملا(نيقسافلاموقلا) رفغبال(ىدرمال هللاو) رسااىف( هلوسرو هللاب او نك ما) تاذملا ( كلك



 نعد مهتقاط )ا مهدهحالا نود_لال ( نيءوطملاىل اع كقطع ) نيذلاو ) رع نه قسو ةئاع مصاع قدصتو افلأ

3 

 .عاصب ليقعونأ نك ال هه 1 ا ةقاطلادهمجلا / رشاعلاءز ا ١ ف قودحاو امها مها مان

 لاقف رع نم

 تكرتف نيعاص ىلع ربرخلاب
 تان

 ولاقو نوقفانملا مهز

 مكاعون ء:يرلاد 1

 ليقعمأ 8 انعام ءابرالا

 نو رستف ) دنع قفل

 هللا رحم ) نؤزوف )م

 مر 0 ىلع مهاز زاج (مهنم

 0- 1 ب

 - اصب تح و
 ْت

 ا

 ا
 لاما

 ىباني 00 هللادبع

 !سوديلع تلا ىلصهتلالوسر
 هم تس قدا رت ١
 نواز ةةسا
 اذدهنا سمدقو ( مهل رفغتست

 قه رافع فاما

 تل مهل هللارفغي نل

 نا) مهل رفغتست ملعأ مهل

 نلف سم نيعبس مهل رفغتست

 نوءبسلاو ( مهل هتلارفغي

 الا نودحب ال نيذلاو )

 ىلع نونعطيو ) مهدهد

 مهقاطالا نودحمال نيذلا
 ديع ليقعابأ اذه ناكو

 دسم ل ناححن نب نجلا
 نورعسف) رع نماعاصالا

 نولوق دقدصلاةله ( مم

 ىط يودي رك ذيلالاهيءاجام

 ءاحا-م ر هك أةقدصلان م

 اع )مم هناارخلا) هد
54 

 ءفورخ آلا ىف ةمايقاا مون

 ص تأ رتف نيءاص ىلع ريرخلاب رجا |

 !هللا كرايإسو ةيلعدللا لص |

 ْ عاصي ىراصنالا ليقعونأ ءاحورع ن م قسو ةئاع ىنالتعلا ىدعنب مصاع ْ

 ٠ 0 تاس ا تا نار للا كب كلا ١

 ل لت مهريغل فلاب زادخلا لهأ ةذلىهو ةقاطلا مهلاب دهجلاو ىئىراخنالا ١

 !اءنهللادتعام ءاح رمريعلاملاىل | |

 ا مهقاشن | ىف نينمؤملاب نو عض اوناك نيقفانملان ,أ ىنعل 3 مو دور اسف #3 هسا ا 1

 ىدللتي لاَعَو 2 عاصي قراصتالا ليقعوا ءاحو رع قسوةئاع ىدعنب ماع

 ىلص هللالو_سر ءسحأذ عاصب تئدحو ىلا_عل اعا
 نجحرلادبع ىطعاام اولاقو نوةفانملا ,هزاف تاقدصلا ىلع هرثنبنا !سوديلع ىلاعتدتلا |

 0 ناسحا هيكل ل !ءةعىب ىإ عاتضم ء نيل هوسرو هللأ ناك دئلوءاير ,الا مصاعو

 در الا مهدهحالان رودحال نبذل اود وع ازنو تاقدصلا نم ا

 0 006 0 مخ ل نقار معد و هدف ذا سالم دهح ردصموهو حف ا ْ

 ء مازاج 6# منمدلا ْ

 مدعىف نيسعالا نيب ىواستلا هيديرب # مهل رفغتستالوأ 0 مهرفك ىلع |
 ناىور 5 مهلهنارغغي نافع نيءبس مهل رقت 3 هاوش هيلع صناكمهل ةدافالا |

 # ملاباذع مهلو © م كك 1 0 ىلاعت :داوقك مهتر كيال

 هللالوسرل ايو ىل اعل كفل ةعاز أ كشف اومّنبا ليدس ىف ٍه ا فرالا] ا كتئح

 ىتحنجرلادبع لامىف هللا راف تكسم أ اهفو ترطع أ اهف كل

 3 م قدصتو مهرد تلا نيشو ةئامامهل هلامز 3 غلبف تامموب نيتاما فاخ دنا

 لاكو 0

 | نوقفانملارهزلف تاقدصلا ىف هرثنينأ سو هيلعدتلا لصهتلا لوس رءس أف زخ الاب كتينأو
 نكلو ولت عام نعال هلوسروهللاناو ءاب را :جرلادبعىطءأاماولامتف |
 | نوعي نوزال نيذلا ىلاءتؤ هناعسدتلالزناف ةقدصلان ىطعل هه 1 ||

 ! تاودضلا ىىدعنب مصاعو وفوعنب 0 راد ع ىنعي نينمؤملا ن 'رم نيع ريتملا ىنعي نيعوطملا

 ا 0 ع ف ,هدهجالا نودجنال نيذلاو قف ديلع بدا 5 سيلاع ل افنتلا عوطتلاو

 0 فهن ى أت ىذلا لاملان م علل نوكب "دقو ةقشملا عشلابو ةقاطلا كلاب

 أ ريثكلا لاملا كلذ جرخ 1 هن ىق صتق هنأ ىذلا ريثكلا نم ىلع كللادتع اعقوم ا

 هَ 2 8 . 00 3 57 . 2
 ا جاتحنار قيدقو دهحو فوض نع هح ردااعا ليلقلاجإ رخا ىذلار يعقل ادهو ةردد نع

. 

 م ناكول و مهمسغفت | ىل 1 كر ورؤبو لا ودناعس لاقاك ىل

 ا 00 ءهللأ ' ناكدقل مهاوةوهو + 5 وهيلع هللا 000 ةعاطوهلباةعاطوق لاا ا

 فيكق هيلا جا

 ا دود>وملا 0 اولا ريخلان 0 هللاد:ءامو>رب 0

 ري_ةفلدنا نولوشو ليلقلاب قدصت ىذلاريقفلا 0 6

 لكنا م 9 هب قدصتلا

 أ 2 3 ىعلا »* مو هللأ رح 1 ىلاعتو وهنا هلق #3دمد وعول ثإ وثلا كلذ لانمل

 و ملأ باذع مهاو 9 ىلاعتدإوق وهو كلذ فص وم # م در وحس ىلع م هأ زاح كاتو ْ

 0 8 مهيأ "52 مهلر هس هل ىل 1 و هناعس هاوق # ةر 3 آلا ىعار

 كاره نلف ةسم ليءيس

 | لوب ( مهل رفغتسا )رخ آلاف عيجو(ملاباذع مهلو) ةنجلاىلااباب مهلدللا

 ارفختستالوأ) الحر نيعبسوه مهباحصاو ريشق نب بتههو سيق نبدجو

 © لاق ١ ا نهللاذبعل رفغتتستن

 مهل هّللا رفغي نلفة سه نيعبس مهل رفغتستن ا ) ميملعءاوس ( مه



 ١56 ةءارب هروس م تا ل / 0 رمح ىنعي ( اونعي أر فاشل ١

 ا 1[ وأن ا اول العمل الهدي دشتلاب نود ذكيك ىرقوءاقلطملاقملاو ًانيءجوا |[

 أ مزءلاو ١ قافنلا٠ نم مهسفنا ىف هورساام 6# مهرس عا هللانا 8 تافتلالا ىل !عءءاتلاب ىرقو« |

 ١ ةيزح 00 ا ةضملو وأ 5 ءاطملا نم م مهنيب اعف هءنوحاش امو *# م هاوكو 2 فالخالا ىلع
 ا بوصنمو أعوف سم مذ رلخ نيدلا 3 كالذهيلع الف بويغلامذاعهللانأو 00 1

 عاأك

 ف ا
 ١

 و

 ظ
0 

 نينم ْوملا نم فم نيعوطتمل 4 4 نعوم مهانوزل ,ان'ىرقو« مهرس ىف ريعشلا نملدي وأ
 ا 1 دنع ءاحف ةقدصلا ىلع ثح ميسو هيلع هللا ىلص 5 ىور 3 تاقدصلاىف

 ىلاعل تل ما وةعبراىبر ,رتض رقاذ فالآ ةمنام ىلناك لاكو مهر ند قالإ 3 كعب راب فوع 0

 ٌ هللادأ ءأ رايقت تكسمااعفو ترطعااهف كلدللا كرابإ مك وهيلع اعتاب لس نو لاقف ةعبرا

 ا

 قدصتو مهزد لأ نيناع ىلع ن يلا فاصأ نع هنا وحأ ىدحاث خل ا وص ىت>دأ أ

 لاطتا هداه بيس نا هيشلا دب دش ناك هانم اصااخ اقف انمناك اسود ع هللا ىلص

 ا كلذ سلف هنمكلذ ردن نمامأف هيلعةيلا ل تناكنهف اذهوءازعلا ضعب لاق
 م

 ا 3 نوفا املا هندأ نإ ازعل ان 50 ةعاج لاقو كراددلا ىنعم ف راتخا هاذ هيفالصاح

 | اونا اون اح مهشيدىل غ اتم اواورذكف مماعاف رداد مان سوةنلعتالا كدا نم زقاو ناك

 ظ
| 
ٍ 

 سس كيه لوق اذهو مماموصخ ىف اورحتو اوفاخاؤ هرمصت و 0 اق اودعوو ا

 ىوصوهو 4فالخ ىلع ناكنادعب ىرصنلا 0 عجروحابر 0 ءاطعورييح |

 هيااو ضاع ىضاقلا لاق هس ودهيلع هللا ىلص ىناان ءاضبأ/ كابور رعنباو سايعنبانع |

 لاكتشاف داتعي نأ 0 ريذحتلاهاتعمنا ر ,خآ الوق ىباطللا عكحو انتع ا .

 هيلع هللا ىلص ىلإ نأكو ق ؟فائم كلمعل لح قدور 2 مهضعل ن نك اضر ؛أكحو

 عسو هءلعهللا ىلص هلوقك'ةراشا ريشياعاو قفانم نذافلوة.ؤلوقلا خرصب مههحاوبالإسو ظ

 ةي آلا هذه رهاظ ىزارلا ندلارخ مامالا لاقو رعأ هللاواذك نواعش ماوقأ لابام |

 زارتحالا اى غلام نا سما ىلع 2 قافنلا ثرو.دعولا لَو دهتلاضش نات ا

 ىنعي## او | عل 1 م ىلاعتو هنا هلوقو 00 هيءافولا ىف دكهم يا ع هللادهأع اذاؤ دنع ا

 3 مهاوج وق امناا نم هز وذص بلع ىوامتنام قي م هرس إب هللا نا ف نيتفانملاءال وه ظ

 موق ني نركب مالكلا نم ىنظاوهىوفا اورهني اهناض ضعل مهضعإ ه:ضواشام ع ىعل |

 ١

| 
 ا
ٍْ 
 ١

 مالعهللاناو وف اهنم ”ئىشديلع ىنءال مهلاوحا عجم هللازا نواعب ! مهنا ىف لاو |

 هاوت# ,يلاودءادماع ىنح فيكفءايشالا ميم ملاعهللا نا 0 ا ايماذهو © بويغلا |
 ى ساد

 نذلاو# آه لح وزع م نع 2 ىق 0 رة لا 34 تاقدصل ىف ن ينم ْؤملا ند نيعرطلا نوز
1 

ْ 2 
 املس ه5 لد دا روهلظ ىلع لمامتانكةقدصلاةبآ ت )زامل لاقدنءهللا ىذر 0

 / تازااذه عاصنع ىنفاهتلاز ًألولاقف عاصب قدصتف لجر ءاجحو ءارم اولاقف ريثك شب |[

 | ةيآلا مدهحالا نودحتال نيذلاو تاقدصلاىف نينمؤملا نم نيعوطملا نوزلل 1 |

 | ةقدصلا لعشح سوديلع هللا ىلصهللا لوس رنا نب رسفملا نمهريغعو سايعنءا ل

 ٌ مط رند فالا ةيناككىلام هللالوسر راب لاقو مجرد الأف كعب راب فوعنب 0 ع

 تحسم سس ل ل ل ا - سعسطها 7

 ناك ِ

 عيدنع

 تلابءالؤ_هءاحام نولوش تاقدصلا فهباصصأو نجرلادبعىلع نونعطي(تاقدصلا ىف نينمؤملانم

 ام ( مدرس اهب هللا نا )

 مزدلاب (قاقنلا ف أ
 هود_عوام فالخا ىلع

 نوجاتتءامو( مهاوجتو )
 نع اطملانم مهل اهقدي

 ةقدصلا ةيعستو نيدلاىف

 نأو) اهعنم ريبدتو ةيزج
 ئ2الف (بويغاا مالعدتلا

 هام / نيذلا ١ ”ىشديلع |

 مذلا لع مقزلاوأ نصتلا

 5و نسبا ىلع رجلا وأ

 مهاوجتو مد رمس ىف ريوصلا

 ( ني_عوطملا نوزع )

 نيءربت ا نيعوطملا نويسعي

 (تاقدصلاىفنينمؤملانم)

 نأ ىور نوزايب قاعتم

 ا لها لو
 ةقدصلا ىلع ثح سو

 فوعنب نجرلادبعءاد“
 لاقو مهرد فالأ ةعبراب

 فالا
 3 50 .٠

 هماك كر

 ةعبرأ ىذ تيض راف
 ىلايعل كل هك

 كراب ماللا هيلع لاقف

 اهفو تيطعأ اعف لهل

 ىتحهلهللا كرابف 5
 هناا رضاع تاوص

 نيناتع لع نعل

 (اولعي لأ) لاقاع هيذكيو
 1ع هللانا) نيقفانملا_ىنعي

 (مهاوجنو) ىزنيباهف (مهرس

 مالع هللا ناو ) ممولخ

 دايعلا نع باغام ( بوغلا
 نيعوطملا نوزأب نيذلا)

 ةوعسو ءايرالا تاوذ



 3 -- ًا(هلضف ند مهانأ 1 الف) هاطع

 م-عانم اولانو لاكملا هللا

 ! هللا قحاوعتم ) هءاواع )

 (اراونو ) دهملاب اوغبملو
 مهو ) هللا ةعاط نع

 نورصم ) نو رعم لع

 5 مهقعاف ) ضارعالا

 | للا مهتروات ( مواقف
 هنال م ولقىف انكمم اقافن

 مون ىلا )هيف اييش ناك

 | مهلعت ءازح 2 ( هنوقلي

 اع ( ةماقلا موي وعو

 اعوريذعزام تاركا

 بيس ( نويدكي اوناك

 0 ودعوام مهفالخا

 م 5 0 وحالصلاو قدصتلا

 كاد لعءح هنمو نيبذاك

 مهاطعأ هللا( هان الف)

 ىذلا لاملا ( هلضفنم )

 ( اع ( هءاولخم ) ماشلاب هل

 | (اولوتو)هللاق> نماودعو

 (نوذرعم هوز كلذ نع

 اتاش مع مقعاف ) نوبذدكم

 7 مواقف

 | توتو هل 1( قافنلا لع

 اوفلخا ًاع) 0

 فاخأاع (هودعوام هللا

 هنقا ع لع

 ١ (نويدكباوناك اعو)هدعو
 ا

 -# 186 رز

 3 1 دا نا رامز فش الهوا هلبش إف هتف ةذلح ول ىلاعتهللأ ىضر رم ىلا

 8 نور رعم مهوؤ# هللا ةعاطن #2 اواوت وتو #8 هنم هللا َق د اوعنم6# هاو ع هإض ف نم مهان 11

 شا واق ىفافاغت مهم ةعاذ هما 4 :ءضا كاع هو

 يعم اقافن لمعلا مهثر رواد ىنعملاول ميعال

 ةماسشلا مونوهوهءازح 5 000 نول

 ريع ملا 3 زوو مهد و 15ق ه داقتءعا ءوسو

 7 م واد 5

 0 او حالصلاو قدصتان هم هودعو وأم مهي ةالاحا تسل 5 :هودءوامدللا ل

 ع

 31 توملايهللا انوتلي سي ةنوقلي مون ىل |

 او حتتسم تدكلا نوصتم دعولا فلخ ناودبف نييذاك ا 2 نويدكي اوناك ف

 | ةاكزلا جا رحاو ريخلاو ربااهوحو 0 هللا لس_سىف قاشالاو ل ةلصنم 4

 عرش ا همزاي اعل: ىذلاوه دسفملاو دسفملادض حلاصلاو اهلهأىللا اهلاصياو

 زلا جار مك نةدص #2 0 كل : ١ نيكلاضلانَم ننوكتو هلوقو ةبحاولا اك لقو ا ّكأ اقو

 ا لاو ديلا لامأ عيجن 5 قالط اللا لع حالصلا لهأ هلعشأم كلر ءاشا

 ىنعي 5 اولوتو ف ايشربلا لاعأ نم اواعشمل هللاريتزرافف ىنعي © هءاولخ هلضفنم

 نعىنعي 5 نوط رعد مهو اد ةيلع هللا ا
 2م هك مو ولق ىف 5 افاق : مهقعأف قيد وعلا

 ١ كلذىلاءعأةبقاع تراصاذا ةمادنان الفتيقعأ لاش نيقفانم .هريص نأباقافن هللا مقعأف

 هتاصس هناىنعي ه5 هنوقاي مو:ىلا © مسولق قافن ميقا 0 و هنا دنا هانعم ليقو

 || هتلااوفلخ أع ف هيلع _مزاجحف قاقنلا ىلع هنوفاوف ةمايقلاموبىلا ةبوتلا مهمرح ىلاعتو
 || نقدصتل .ءاوقىف ىنميهك نويذكياوناكاعو هاب ىف قاغنالاوةقدصلا ىنميو«ءودعوام
 | لاق !سوديلع هللا ىلصدتلا لوسر نا هنعدتلا ىضر# رب ره ىنأ نع#نيحلاصلا نم نئوكتلو

 ال 2 تهقانعد ٠.ع#لعن ناخ نما | لك دعواتاون دك ثح اذا ثلاث قاملادنا 3

 أ اققانم ناكدبف نكنم عبرأ سو هيلع هللا لصهتلالوسر لاق لاةامهنع هلا ىضرصاعا| نبا
 | اذا اهعدب تح قاغن نم ةلصخ دف تناكنمءةاصخ ةياورىف وةلخ هيف تناكنمواصلاخ

 ١ :ندلا يع ميشلا لاقءرجث معاخاذاو تا ادعوا اذاوردغ دهاءاكأو بدك ثدح |

 | دح وتدق لاصألا ءذهنا ثنح نم الكشم ءالعلا نم ةعاج ءدعام ثيدخااده ىوو وللا |

 هناا وةيلش اقدصم ناكنمنا ىلعءالعلا مجحأدقو و كشدنف سيل ىذلا قدصملا املا

 رك كحال 3

 ١ د> وبدقاذكو لاصخلا ءذدهاومج مالسلا |

 8 ملع ف سوي ةوخحاناذ راثااقداع ان وعلو لاعلا هدط لعفو

 ا انه تسب ءالعلا ضتلاوب فلكل نحس
 | نوققحلاهلات ىذلاف هانممىفءاذعلا تناتخا نكل والاكشا هتلادم

 م ظ
 - سل اذه يلا لاقدلك |!

 ا لع

 هبشي ابحاصوقافت لاصخ لاصتخا هدهنا ه انهن نائما علا 1 و نورثكالاو ١

 || اذهو هقالخ نطبام راهظاوه ىافتلاز راد مذ ةااخاب قاب 2و ل رك هده نيقفانملا |

0 
 أ همحاخو هن او هدعوو هندح نم قدح ىف هقافنن ل

 | لصهللا تدر موزتكلا# نطموهو هرهيظشف 00 ةفانمهنأال ساتلان

 | داوقأو 2 ا دردلاف 0 ,افكلا قافن ةاضاذنا] دع ٍِض وةيلعدللا

 آ 6( دادس ) م

 | بحاصقد دووم

 م ءدهاعو



 1 ةءاربةروس م اذا 1

 ىلاعتهتلا لصهتلالو سر ىلا بطاح نس ةيلمثىف تلزن  نيلاصلانم نورك
 لياق ةيلعثاب مالسلاو ةال_صلاهيلع لاقفالام ىنقزربزا هللاعدا لاقو سوديلعا

 هللاىئةزر نثل قطا كعب ىذلاولاقو همدارف هقرطنال ريثكنهريخ هركش ىدؤتا
 ةمدااا,مم تقاض ىح د يذلا ىمناك تففافعنئاذ هلاعدؤدّم> ق> ىذ لك نيطع لالا

 مس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر رةهئع لا ةءلاو ةعاجلا نع عطقناو ايداو لدفا

-_ 
 و 1 سو هيلع هللا 0-5 سر ثعف ةيلعت ' واب لاَ داو هءسسال 2 كا 0 ملا

) 

 1 رئاوةقدصلاو أ فة حو م مها د صب سا اذ امهليق 2 ”ساق تاقدصلا دخالنيةدصم

 ىدح اعحراف 55 زللاتخاالا 0 زدالا ءذهام لاقفا ند >ئارفلا هيفىذلا باتكلا

 نى مهللأ وأ مسو هيلعىلا ع هللا لص ىنلال | ةقدصلاب ةيلمثءادف تل ا ىرآ

 ضرقف 3 0 9 كاع 5 1 لاق 2 هسأر لعوتحم بارتلا لمد ف كنملبقا ْ

 ا,مءاح مثاها ا فدل ءىلاعت هللا ىذرر 5 ا | اهبءال ِء او هيلع ىلا هد هللا لص هللالوسر]]

 م مه 0 وهيلع هللا لص هللالوسر هأل امو بارآلا هك 0 و ع ل كتقدصكالا

 ىلاعجو ه:ق دص لك هللا ىلص هللال وسر ليشنأ ىأالف ىهطت إف كن كلع'

 0 1 لاق 2و ىقدص ل قالا ركبابأ ىف لَسو 0 هيلع ا هللالوسر ضيفو ود

 لوالفهنم اهلبش ملو رك ضف اهلبق أ الاناف !سوديلع هللا لصهتلا لوس ركنماهلبقن مل

 كو 1 الو مشو ةيلع هّللا ىلص هللالوسر كنماهلبش مل لاّقؤ ىقدص لع !ةالاقف 1

 ةحر 0 و9 نابع د هق ذاخ ىف كلهو هنماهلش مفءانأف ناثعىلو مث اهلبش !ةكنم اهلقأ الاناف

 ةءاعث ةقدص عسوفيلع هللا لص هللا لوسر لق هلا مل اعاءا العلا ىخعب لاق ل ىربطلا

 ) نيكاصلا نهننوكتلو )

 ةقاسحلا جارخاب

 (نيهلاصلا نم نول )
 هلةناهاوهيلع هللادهاعام هفالخا ىلع ه5 0 أ هلوقن م ةعدم ىلاعتو هياوعس هللانال

 نيدماخلا نم
 هإةناهادملع هتقدص تدر هنملوقلا [دهردص الفذ ةيزملا 2 5 ل هلوقىلع

 ةيحاواهت 1 ىربو اهحا راب سفن سبيطنع ةقدصلا لذي نم عنتع الف هنهريغ ربتعياو

 نم اسلعىب 1 ةيلعثنا سابع نءالاقو اهعنم ىلع بقاعيو اهحارخا ىلع باث هنأوهيلع

 تقدصتو هقح قد ىذ لك هنمت دن ا هلضفن م هللاىان 1 2 مهدهشأف نامل طاع ْ

 هيف هللا لزئا هيلع هللادهاعاع فيإف ةالام هنمث روف هلل عنب اتاف ةبارقلا تاصوودنم |

 نورع ىننم ام و ريشق نب 20 امثىف تلزن دهاعو ني ةباالاءده |

 هبالخب هللاامهقزر الف نقدصنل هلضفنم هتلاانقز رنألالاقت دوعق الم ىلع اجرخ فوع |
 ا اذهج كل زانق دعس م! ن1 ةعتلب ىل أن, بطاح نب ةبلعث نا بئاسلا نبا لاق |

 لاملا كلذمان اف ناص الو هنم نقدص ال لاملا كلذ ىنءيهاضف نم هللا ىنان 1نل هللا, ف اسف اديدشأ| |

 ا نيقفانملا ضعب ناىلع ل ادب هي ًالارهاظنا هلضاحو 3 35 .الادذه تلزتف هيلعهللادهاماع تفل ا

 هلضف نم هللا ءأن || 1 افةاصلاورل لورا لاعف أدب ف ناءفيل و نةدصمل هلضفن مدان نبل للان
 أ

 انقذر للا 2 هللا ىطعأ نم نيقفانملانمو 3 هبإ الا ىءموةياع هللا دهاعاع فل لاساعا

 هنقدصلاملا كلذنم نج -رغلو نةدستل ىدب منقدضتل قلل قاع عسوبذإ هاضفنم | ْ
 مهكلاوداب حالصللهأ هلم املادلا كلذىف نامت و ىعلي 6 نيكاصلا نم ناو ا 0



 نادهتلا عداهّنلال و-رايلاق بطاجنب ةياعثناىو 0 2

 ةسقم .طقال راقت نمريخ 4 تال[ زد ل ه

 قه يطا
 اهيعد الل

 ىدح دودلا ىلا تق

 ايداولزنفةندملاا/م تفاض
 ةعاجلا ودعا نع عطقناو

 هللا ىلدهّللالو-ردنعلأسف

 هلام رثك ليقف إسو هيلع

 حعوايلاقفداو هعسيال ّت>
 هللالو_سر ثعف ةباعث

 ميسو هيلع هللا لص

 تاقدضا [ذهال ندوست

 جا انست اتلاف
 ةقدصلا الأف ةيلعشبارمو
 لاقو ةيزجالاهذهاملاقف
 القى ارئرأ ناكل

 هللال و_برامهالاق اعحر

 يق مشو هيلع هللالص
 نيتسعةباعت خب وايداملكي نإ

 ةقدصلابةملعث ءاحق تلزنف
 لقأنأ ىنعنم هللانالاقف

 كارتلال لعس كللنم
 دئل[لوير ضيقة تار لع
 اهب ءادق هسودهيلع هللا لص

 هنع هللاىذر ركبىبا ىلا

 رعىلاسءاحو اهابقإف
 هتفالخة هنع هللاىذر

 نمزىف كلهو اهابشإف

 كارز نك هللا ىذا ناكك

 لاملاىأ ) هلضف نم أذان

 ءاتا نكلو ندد

 اممار قا داصلا ىف تغدأ

| 
| 

 ىنقزرينا هللا عدا هللاوسر أي ٌ

 ىدؤت ىلءاق ةياعئايمذاسلا+لعلاقفالام ىنقزر

 زرنا قلاب كشعب ىذلاو لاقو 4 1١١١ ]6 هعحارف

 نقدصنل هلضف ن 7 ل هللادهاع نم مهنمو 0

 دام هإ وق دع 5 ةر> لاو امدلاىف مد رمعدنو اهلا باذع» نم هةر(

 دنس ىوغلا ىور رد دخلا 3 نةدصنا هل23ن ةاناثأ لال هللا دهاع ند 2 - ْ

 | لوس رىملاىراصت : الا بطاح نب ةيلعت ءاح لاق د: ءىلاعت دللا اىذرىلهانأا ةمامأ 1 ىلاعثا |

 | تاو ةيلعدللاىل ادصدللا لوس روك وز 00 8 !هللا عد اهلل الود ءاب ل 5١د 0

 هللال وسر راي لاقت كلذدعب 2 أم دقيطتال 100 رب كش ىدو ُُ للف ةيلعتاب كدمو أ

 ةتسحةوسأ هلل !لومرق كلامأ ميسو ةلعدهللا ىلد دللا لوسر لاقفال امىةزرب نادللا عدا

 لاقف كلذدعي ءانأمغ ت7 هر اهذ ىد لاب اريتنأ تدز اواددجو دق ئدلاف 0 ها 6 1 ٠ ١ ١

 دل نيطع 0 الامدتلا نقزر نئل قلاب كثعب ىذلا والام

 اجفق امنعدختاو لاقالام ةملعت قزر امهللا هو هيلع هللا ىلد هللالوسر لاقذ هقح قد |
 1 58 0 98 0 2 , 3-00 , ند 2

 ناك ىف ىهو اهندواند ايداو لزب و اهنعى معد هشدملا هيلع تةاضف دودلا 6 ْ

1 

 رألاقف ةباعثملا |

 ظ

 ع 355 5 او .٠

 راسدمعى ىل 12 .ورمدءلاو رهاطاا موديلات هلل ىلد هللا لودر 86 ىلع ناكف دودلا

 تعو ترثكمث ةعمجاالا دهشيال راصت ةندملا نع دعابت 0 ترثك مث تاولصلا
 جرخ ةعج موب ن ناك اذان اكف ا ا راص قا هش دلانع دعاس ىتح

 لع املاثتفموب 00 ع هللا ىلدهللال وسر 5 ركاذف ناب ايدحالا ْنَع لا ساناا قلت

 هللا للص هللال وسر لاقثداو اي نام كك هيلع دنا هللال وسر داب اوااقف ةيلعت

 هللالوسرثعف ةئدصاا ديا ىلاعتو ةيامع» هز 1 لزاو ةيأع حو 5 5 كك حوايإسو د ةماع

 ١ نانساامهل 0-5 ةنمهد+ ن مخل حرو مالسيى 1 ند الحر !سو دملع دللأ |

 اذخف مياس تنم لجرو بطاحنب ةبلعت ىلع اسم امغ'ل وا ناذذأي فيكو ةقدصلا
 دعا

 ةيلع هللا ىلص هللال وسر ناكر ا ةقدصلا ءالأ أسف ةيلعثاس 0 امهماق دص

 ااقلطناذىلا ادوعمث ارفتىت> اقلطتا ةيزلا تخأالا ءذهام د حالا هذهام ل
 الاق اهايأراطقاب امهلبقتسا مث ةقدصعلل اهازعفدلبا نان أ رابخمملا رظاف ى

 امجر مث تاقدصلا اذخأو سانلا ىلءارق ةيط كلد ادي ىسفن كن ناو اهاذخ لاق ك.لعءدهام

 ءأرتف امكباتك ىنو

 ةبلعث عواي املكتينأ لبقلاق !سوهبلعهللا لص هللا لور امه راطف البقاذ لاق أ رىرأ تح
 هللا ل زئاف ةيلعث اص ىذلاب ءاريتاف ريع ىلسلاع

 نوذكي او ءاكاع و ىلاعتو هنا هلوق
 ِع 2 +

 هانا ىتح جرخ ا سف ةيلث براقأ نم لحر !سودهيلع هللاوح هللالوسر دنعو

 1و
 ا

 طسلا انهم

 اههذاةيزملا تذكألا هدعام 4 دب زحالا ةدعام لاقمت ه

0 5 : 35 
 رد مهماو هك ىلاعتو هيا 2م

 لا ةباآلا نةدصنا هلضف نم الانا نا هللا دهاع

 ةيلع هللا لص ىنلافأ ىح>ةبلعت جرخاذكو اذككيف هللالز نأ دقلةيلعثاي كح ولاقف
 ع

 1 نا ىعنم هللا نال اتف هتقدصهنم 0 هلاسفإسو
 - دج تأ حح تكلا

 محرلاهبنلصنلو هللا قح هنم نيدؤنل هللا ليبسف (نقدصنل) ماشلابهل ىذلا لاما (هلضفنم)

 ظ كلم 0 . اناطعأ(انان 1 17 بطاح نب ةيلعت 5000 (هللادهاع اعنم م) نيقفانملان 57 (ممو) و



 4 الأي ةيقملا 2الى رار كلل نرد نا يح را

 .ذح عمسذا كذك امها غيب مقوس اهفلخ ةش دح داهدوشهتلحار :ماط# رساينن راه : ||

 نيمؤلاجرخاو ههحارش أ وأ اون رهف هتلاءادعاإب مكيلا مكمل !لاقف حالاسلاةعقمق ولبالا فافخا ا

 نتتلا اسخن الوسدب 0 ناو 5 6-5 9 وت نابوأ ةسدملا نم يك

 ىلاعت هللا ىلص هلل 0 0 كاك 2 رثكاناذ . ِ

 42 كد اسوهيلع ىلاعت هللا ىل صد كو سها ىل ومس الما لتقو ماانغلاباورلا ! سو هيلع 1

 كباوبوش.ناف 98 لاملاوأ ليعاقلا عانم غرفم هانثتسالا وئةساةرهرد تلارشع ىلا
 هفاواوتنناو 0 بوتلل كرف ريئصلاو ةيوتلا ىلع سال لج ىذلاوه 7 مهلاريخ ١

 عاامو ف رانل او لتقلاب 4 ةرخآلا وايثدلا فاعلا اباذع هللا مهب دعي م قافنلا ىلعرارصالاب . 1
 تادعلا نم مهي 7 ريصنالو ىكيوْنم ضرالاقف ١

 ةنيدملا ىلا انمجر نئلهلوق همه ناكو لواسنب ىبأنب هللادبع مهلبقو هيلعاششنا |
 اوفقوف !سوهيلع هللا لص هللالوسر لتش نيقفانملا نم الحر رة مهليقو ةلئيإف َ ١

 نا 6 لعااو 8 ريخاف مالسلاةملع ليريح 0 هوان 3 كوب نم ةعودر تقو ةيقعل | ىلع

 نوف ةذاعأ |لاق ىدسا١لاقوكلذل ةشدح لسراف مهاحاور هوحو برص نم مهمل السرب ١

 3 5 ِء 7 : 8 :
 امو م هيلا اواصي ائاحاب لوأ وأس نب ىلا 28 هللا 8 م 0 ىلعاب دقع ةميدملا هلأ اندح دا

 ه.اءدتلا لصةتلال وسر لع اور 1 د هاضفنم هلوسرو هللا مهانغأناالا ادت |

 اولمعت ىحاولادضب ا واع نيقفانملا نا ىنعملاو ف ع هاو راو كلل ا ناالاًايشإَسو | ١
 0 ةمعنلا اورطب مهنا ليقوهيلع او نأ !سوهيلع 00 كس عضوم

 املالوقك اذهومنصلاالا نوفر ,متالو او سداءانعمةيبتق نا لاقو ارطبو ٠

 .اوبضغنا نوملحتم ناءالاةمأ نم سانلام ةنام |
 ةعاقلا لوقكو هف أن ايش مهيلع نومقشلال سانلا 1 اعاو مقشامم سيلادهو 1

 قئاتكلا عار نم لولف نم » 3 5 ناريع مهيف برعالو

 كنضىف ةنيدملا يسوهيلع هللاىبصىبثلا مودق ليقاوناك ىلكلالاق بيع مهيف ن سل ىا

 الكلا ن وكي لوقلا اذه ىلعف متانغلاب اونغتسا !-وديلع 0 ىتنلامدقالف شيعلا نم ٠
 ىناا هلسعاف ىلوم هلق سالخلا ناك ةوىع لاقو اماع |

 هيلع هللاىلص هللا وسر [يدكرشلا ةيدن أن تلاومل تن5622 ان لو ع ا

 هدب ا و ةيلع هللا ىلص

 هللاىله ىبتلا هلىضقف راصنالا نم الحر لتق ىدعىئنيا ىلوهنا ةمركعلاقو هلوسو

 هلاضفنم هلوسرو هللا مهانغأن ألا اومشامو تازن هيفوافلا سثعىبثا ةيدلاب ار ْ

 مهلاريخ كلذكي مهقافنثو مهر رفاه[ ووس ناف ىف 0 0 كباوبوتناف # |

 اورصيوةبؤتلاو نعال“ نع اور رع نانو د اواو 0 .ناو ص لد "ال لجاتا |

 لالذالاو ىزالاب ىنمي © ايندلايف الأ ع للامم دعي 98 رفكلاو قافنلا ىلع []

 © عالدالو :نمضرالا مهلامو 9١ رانااب ةرخآلاىفمهبذميوىأ  ةرخ ادت
 717 تاما

 كلا 91 اخ فاق. )

 اوركتاامو (اومقتلامو )
 هللا هانغأنأالا) اوباعامو .2 ع

 كلذو (هلضفنم هلوسرو

 د !١نم ك "3 0 نملا

0 
 7 ونوال

 سال_كل لففو 5 اك :

 هللالو_سر سعاؤ ل نط

 هند سو هيلع هللا ىلص

 قات انف وفشخ

 ( اوبوتناف)
 (مهلاريخ) باوثلا (كي) - 1١ ف 3

 اهدنعبان تلاد آلاىهو

 (اولوتثناو ) سالسحلا
 مهدعب) قافتلاىل اعا و رسل

 سندلا ىقاهلأ اياذ_عدهتلا

 0 لتقلاب ( ةرخآلاو

 ىافنلا نع

 ىلو نهض رال اىقمهلام 0

 0 ا .هخ؛ (ريصنال

 ىلعاونءطامو (اومت 00-5
 0 هللا ىلص ا

 مهانغأ أ ا ره اوك او

 ( هاضفنم هل وسرو هللا

 نء ( اوبوتنناف ) ةينغلاب
 اريخكي) قافنلاو رفكلا

 قافنلاو رفكلانم ( مهل

 ةبوتلا نع( اولوتب ناو )

 ( الأ اباذع هللا ذي )

 ةرخ ًالاوامثدلاىف)اءيحو

 نم ضرالا ىف مهلامو

 الو) مهظفح ظؤأحب (ىل
 دا ريا مهعنع عئام ) ريصن
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 0 سوي .١5 زب يركن
 نيس د - داحس -

 1 هدح ن زاوهو و لوسرلاكتخز 20 هيا | ولا أمم ملاع مم 3 0 ا راهظادعب
 ا

 ا الخلا لاف ءاقن م بمدحم عا ناو لقا ء سس الخلا تايزنرإ ريب زل

 ٍ هللاوامأ بءصم لاقف العن قلاهذه انرج نمرش نمل اتحدحم هيءاحام ن 0

 دنا رقلاىف لزنينا تفخو تاقاع يسوديلع هللا لص هللا لوس نريخال هللاودعاي

 ١ هللالوسراي تاقف 5 هللا لص ىننلاتيناذ هتئيط# طلخأ ناوأ ةعراق ىتبيصت نإ

 ١ ىتببصتوأ هتئيطخم طلخأن ,ا ةفاخمالوا ا اذكر ذك ل اا ءايق نم سالخلاو انأ تاقأ

 ” لاقام فاك . ثعضع 1١ 00 هللاتف سالثنا امتدقلاك كرش ا
 "سابعنءا لاقو هوحن دهاغنع ىورو ةيآلا اولاقام هللاب نوفلحت لحو نع هللالزناف

 مكلارن ظنا ناسنأ مكيتأايسهننا لاَعْمد رح لايف و اسلاح مسودبلع هللا لض هللا لودر ناك

 0 تلال هاكدق ق را الجر علطن 100 وملكتالذ ءاحاذاف ناطشلا نتي

 هللاب اوفلحت هناحس يءاخ لدرلا قاطناذ كيا أو تنأ ىنتشت مالعلاقف يسوديلعدللا

 . اعيج 0 ]اقام دلناب ن 0 لجوزع هللالزئاف مهنع زواك مح اولمقام امو اولاقأم

 ا( للوةن هج ند اعد الكقأ نلحرنا انلركذ ةدانق لاقو ةيبآلا رخآىل

 ىلعةلالد ه-.فومأ ا_ىبالا

 : دحاومال سالاوناعالانا

 ١ 7 كلاش ع لاقت ىلا لعب عراقتلا وهظف راصنالا ءافلح ةنهحت تناكو رافع | ا مههمالسأدعباو رفكو لاقدنال
 | لتقنم (اوانيملاعاومهو)

 أ
 لكن وس لئاقلال 5 مالا دع لثدمو انلثمام - خف 1 اورصنا سوأالال ل واس نأ

 31 نم لحرام ىعسف لذالاا_مم زعالا ن ةنيدملا ىلا انعحر نثل لاقو كلك ا |لتقوا ةوأم السلاةالصل ادماعدم
 كه ل هده هللا ل زن 17 هلائامدللاب 00 2 اهيلا لسر او م-وةيلع هللا ىلص ىنلا كلا سالدلا لع هدرل سصسحاع

 نا ثكلذو كب وس نب سالك اق تلزنل اق ىلكلانع ىوغلا ا تاياور رم اوتار لمقو

007 

 ضرب م:ناوا ىلا لا
 ٍيسوديلعهللا لص هللا لوسر

 ٠ السحر مهاع“و .زيقفانملا رك كوش 00 تطخ يوةيلع كللأ لص هللالوسر

 ٠ لص هللا 0 فرضت أللف ريا نم رش نمل اقداصد# ناكنل سالما لاقف مءاعو

 سال لاق سالخلا لاقاع هربخاف سقن سام ةئيدملاىلا [سودلع هللا
-- 

 اودارأ(او ان: ملاع اومهو

 لوسرلاجارخاولوسرلالتق
 كلذ لع اوردش لو

 ال ما ريثملادنع افلح نا !سوديلع هللاىبص هللالوسر ام« سماذ ىلع هللالوسراب

 : سماع ماقمث اع 1ع 5 هلاقام وهالاهلا ال ىذلاهللاب فاد رمصعل أ دعي ادع

 اتف ءامسلا ىلاءدب سصاعمفر مثديلع تبذكامو هلاقدقل وعالا هلاال ىذلا هللاب فاد

 نونم ؤقملاو مس ودهيلع هللا ا ةفانم قداصلا قيدصت ثت كل كرين ىلع لزن 7

 اريخ كي اونو ناف غلب ىح كدب لا هده اق رف ل لن 1 لق م2 الابل اديلع لد ريخ 5 زنف نيم

 سدقن' صاع قدص ةبوتلا لع ضرىعدق هلا عمسأ هلال وسراب لاو 23 نمالخلا ماع ف مهل

 تلد [سوهلع هللا اا 0 ل ذلا بؤتأو ل هللا روغتس ا انأو هتاقدقل هلاوامع

 او 5 هلو اولاقام هللاب نوفلح ىلاعتو هياصس هلوق كل الدندتوت تقصو تاتق

 ُ ةيلكلا كلتو مهمالسادعب رفكلادملكاو ا عمالسادمب اورفكو رفكلا
 را اقداصدم ناكنثل ديوسن. سالجلا لى ف عسوديلع هللا ىلص ىبنلابس
 : رد ةمدملا ىلا انمحرنتل لولس نب ىبانب ا 00 لضشو 0

 !]وق دلع ىلاعت هتناءاشنا نيقةفانملا ع 0 هاف ةصقلا ىنأتسو لذالااْم مالا

 هتلاقم معهم ىذلالتش سالخلا مهدها لاق 3 اولا ملاع اومهو 2 ىلاعت و ناهس .



 لمعتستو ة حاب دهاح هيف تباث مكحلااذهفةديقعا| فداسف ىلعدنم فقو نم لكو مهماحتال واعيج ني داهجلا ىف )

 لد نس ريش اومةو :عقاسو ةيلعهللأ ىلص هللال وسر ,ماقا مهجأ (ريصملا سكب و هجم كو 0 ( اهم نكمأ امةظاغا| 4

 دلو مشام ن راك نل هلا وما ل | كنس نب سل 1-ا مد ا ندمت فلم نيقفان اا تنعيو 00 1 ١

 نب ضاع لا ةفريس | نم 0 فلل 10 نحف انتا داس هت ١6 درعا حا 8 دا

 سالعللا ىراصنالا س دق ال
 تسال 0-0-0 م لإ رص 0 6 ريصملا نشب و منهج م 5 5 مهياكالو كلذؤف 34 0 1

 ف ٍ لزني قس روش كوس ةونعىقماقا مالسلاو ةالصل ادءاعدناىور# اول !ا3 ام هللاب نوفاح 2
 ءارو ريا ١ف لك تناو | ا ا ا 1
 هينا 2 نَح !اق-انناو> الد لوشامناكنل دب وس نن سالا لالا ةفنيفلملابيءبو نآر قلاهيلع

 هللالط ةتلالوسر كلذ 10 1 00 ٠
 ب 0 انف تازافدلاق امدّتلاب فاحف رض” خإسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر غلبف زيان مرش

 نقب ريوعسؤو [هوهلع ا 1 : ْ 3 1 0
 2 0-1 رفكلااورهظاو## ,همالسادعياو رفكورفكلاةلك اولاقدقأو 1س هكر تةدحو سل 1

 هدي سماع عفرف لاقام هللا ا 1

 كديع ىلع لزنا مهللالاقف
 قداصلا قيدصت كساو

 قفانملا نا نالتخلالا اذه يسو نيقفانملاداهح ةفصىاوفلتخاو نيةفانملادهاحو ىنعي ا

 | فيلإب هتدهاع زم مل كلذكسمالا ناكاملو مالسالا رهظيو نمكللا نطس ىذلا وه ا

 00 ادعدس ل 0 ا ايبعنبا لاقؤ مالسالا هراهظال لاثلا ا

 ماا لوقاذهو مهنعقفرلا باهذاو ناسالاب نيقفانملاو فيسلاب رافكلاداهجطسو ْ

 | رهفكلف ملت هياقيف عطتسي ملن اف هناسابف عل طتس ملنافهدمب دوعسم نءالاق واضيرا

 لزنتف بذاكلا 52

 دقاو اولاقامدتلاب نوغاحم)
 ىنسعي ( رفكلا ةلكاولاق

 00-10 لولا اذهو اهب م اوطاعت 0 قع مهيلع دودأا ةماقاب ةداتقو نسحكلالاقو ههحوق :

 َ 6 0 نال ْ قاف :أاب قاقاذكيل ندرك ذاق قفانع نسبا نو ىلع 3 كلك او كا ةماقازال ككعلا 1

 ىهوا 00 رش

 سال+لالاقف هؤوازمسا |

 هتلقدقل هللأو م

 | ماقق دردكلا تفاعلا ىطاسعت ٠ ناك نم تااغنال كلذ ءد ا:ةو نسكلالاق اأو

 ل اوهالالوأو 5 ىربطلا لاق نوقفانملا مك للا ت هللا ىلصىتاان مز ّق مهيلع

 1 ا بوح و ىلع 5 لا تاددقو ده لدن نع ةرايع داهملا نال دوه سم نبا لو

 نه دو دل شر ليادنم سالف داهملا كلذ ةيقكركذ ةيآلاف سيلو نيةفانملا داهح
1 

 1 هدم ا راهظاي نيقفانملاعمو فيسلاب ردا رافكلا عم داهطاتا ةاصقنملا لئالدلا
 نا راب تدسحنو ا

- 

 او نهظ او )0 مهمه اس أ لهل

 مهراهظا كعب ,هرغك
| 

 ظاغاو 9 دوعسم نبا لوقوه اذعو ةران رايتالابو ران قفرلا كرتبو ةرامل
 8 ١ ىنعل 3 ريصملا سكيو مج م ءاواكو 3 باهرالاو د اهحلاب مل 0 م

 (مهلع) ددشا (ظاغاو) ا سودملع هلل ا ىلص ىنلا كرت فيك تلق ناذءاويلامهريصم ريصم ا نددت مك 0 ماهج نأ ا

 لوقلاب نيقيرفااالك لع || ادهئانديس يبت لجو نع هللا أ اها تاق مهلاحبو مهبدلع عم هبا هءاعحأ رهظأن ب نيقفانملا |
 ١ رفكلاب ماكنه اماف اهراهظا ىلع ماق أو رفكلاةلك رهظأ نم لاتش مسوديلع هللاىصا]]

 (مهج مهاوأو) لعغااو

 سنبو ) ميج مهريصم ,ماظلاى همالساب مكحي هناف اشم ل د١ لاقودنع محرو هر ا دع علطا اذا رشلا3
 ىلاعتو دن اس ا ,ال لطابلاىف كلذريغ ادقتعم ناكناو 0 هلامودمد نَةَح

 7 ٠ نيقفاملا مسوةياع هللاىلص ىنلا ىر رحأ كيذلذ رهاوظا| ىلع ماك> الا ءارحاب' |

 م.زا< وهو مهلاوحاب ملاعلاهنال ىلاعتو هنا هللا ىلا مهرئارس لكوو مه رع! أ

 رغكلا ةماكاولاق دقلو اولاقامهتلاب ن وفاحم وف لح و نعهلوق #2 نوقحم-!اع ةرخًآلاىفا١
 ن.ةورع لاقف هب رم تل نين |اسم فاتخا # مهئاللس داعب ادو 2

 هلا اوراص ١ ريصصملا

 ( اولاقام هللاب نوغا ةادم ) ١

 كد وس نم نو ف

 صاع ىلءلاق ىذلا تاقام

 ةلك اولاقدقاو ) سبق نبا
 اهق اقداص د ناكنأل هب اوكات ءيمفامو نيقفانملا برع سو هيلع هللا لص ىينازكذ ثيح هاوقل ر ءافكلا 1

 ك0: هم مجم هته صاح صح هتاصو هلم حعم

 هللا ف دكف تلذام هللاب م اف هلوةن 0 شلك 38 صاع لو ةماع هللا لص ىنل اربخاؤ راح ان 0 3 !اتناودحاَو

 مهمالسا دعباور 2 ١ رفكلا ةدكاو 5 :



 نالدلكك لذ. 04 أ

 دا

. 5 
 و ادعوام ىلاةراشا(كلذ)

 : هدءءامن ودهدحو ( مظعلا

 ىتلاابأاب ) اًدوقن سانا

 ]| فسلاب ( رافكلادهاج

 ةححلاب (نيقفانملاو)

 ) ربإ 1 هللا ن

 هيف رهام مظع أ

 مناوضرو)

 ه؟راضر

 تركذ ىذلا ( كلذ )

 ةاوعلا ( مس انوفلارع]

 دهاح ىنلاابأاي ) ةرفاولا

 فشلا ١( رانكلا

 ناسالاب ( ني-ةفانااو)

 لضفا مكطعاانا لوقف كةلخن مادخا طعت ملام أ

 ا اهطسو ىنعةتملا نانطي ندع دوعسم نب هللا دبع لاقوإسمو ىر راحل د را ؛دلع ً

 ا
1 

 هدعو م ريغ الو ءانق |

 نانكاو |
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 ا رباغت ىلاوأ 0 ا الع
 أ بيطب فوفح هنايهفصو مث مهعامساعرشاملوا مهعابط هيلا ليقل اهنوفرعي ىتلا نك امالا

 مشتاماءذو امندلا نك أما امم ىث نع واذنال تلا ت
 ف مهمل نيءلعلا راو>ىف اد ةماقا رادهناب هفصومث نيعالا ذلتو سفنالا

 | ملاهنال هك 5 رك اهللاز م ناوضرو © رك اوهاع 6

 | مالسلاو 1 ال زاوقلاو لوضولا لجلا ىقؤملاو ةماركو هذان ل

 3 انتءطعا دقو ىضرتال اثكلامو نولوق ميضر رله ةنذلا لدال لوش ىلاعت هللانا

 ٠ لضفا “ىثىأو نواوقيف كلذ نم
 ْ | را دوترادأ « كن انياب كاع 0 نا كيلا لوتف كل
 || دهاج ىتنلا اهيأإي اهفامو ايندلا هنود رقع ىذلا 5 مظعلا زوفلاوه 8 مدقتام

 . هودحلاةماقا "ا مازلاب #نيقفانملاو  فيسلاب 4 رافكلا

 0 سمس .ارودكلا تناوشع نع ىرعمشدعلا

 ١ اسف

 لاف كلذنم ر د

 ِ | ىر شالا ىسوم ىلا نءة#هدابعنم ليي ر 00 1 ءانوالاعا لا هتلاءافعأرا 35

 7 هذ نمناتتحو امهفاموامهت 1 ةضفنم ناتتح كرما هّللا ص هللالوسرنا

 ْ . ةنحىفدهح و ىلع ءاب ربكلاءادرالا مهب رى اور ظني ن نيبو موقلانيامو ام«ثاموامهتينا

 أ هإجوزملاو جوربلا هلوحن ردع ه!لاقبارصق هيل[ قنا نضال نأ ورعنب هتلادبع لاقو

 | وهنن ندع بئاسلانس ءاطع لاقو ديهشوأ ق كمر 0 هل دال باي فالاةيبج

 منستلا نيعاهيف ةنكلاىف ةحردمىل !عأ 6 ىلكلاو و لتاقملاقو همتفاح ىلع همامخ ةنحلا ىف

 أ ءاسالا ره نايا اهلزز 2 يف نيج نم ةاطنم

 قَء

 ىهواهب ةقدعاهل وح

 ١ بهذلاو ثوقاللاو ردلاروصق اهيفو هللاءاش نمونوملا

 أ رخف مامالا
 نيءمعضوملاع مسا هنأ اههدحأ نيلوقندعتان> ىفنامالكلا اذه لصاح ىزارلانيدلا

 تلاوءادهُدلاو نوشدصلاو

 لاق نضِسالا كسملإنابثك مهيلعلخدتف شرعلا ته نهةببط حر بهتت

 00( 11 ندعو تاكل باس لك لزقلا [ذهىوق ران الاو راخألاهذعوتنغاو
 او لا نإ لل لأ ىاثلأ لوتلاو ءداع نجرلادعو كلاندع تانجءلوق
 تانحلا اولا ىاقتشالا ادهيفان ودعن ردع هنماق د | ناكملاب ندع كلوقن 2 ندعاأ

 را ىنعي ريك أ هللا نم ناوضر هناح مس وارقو ةزدع تانحاهلك

 8 ا مهياعدل زيىذلا

 هرلاوةنحلا 206

 هللاناودرن ورزق ىلاعتو

 ىلاةر ءاشا# ميظعلا زوفل اوه كلذؤإ ةنبللأ معن نم 0
 نادنعهتلاى در ىردخلا د ء ق رث ناوذ

 نول وقفنا لهأيةنللا لهالل وش ىلاعتوك |راسلنا نا لاق مي طصهّللال وسر

 00 /ايئذر الاثامو نول وقف حلقي ل لو. كرد ىندطريلخاو كب

 ' ا قاو نول ها هىلضف أ كطعأ الأ الوقف كلت 0 ءان تما :لبءأدقو

 | هنامس هلوق # ادمأ مكيلع هدعب طغتاالف ىقاوضر مكيلعل اد لوقف كلذ نم
 © نيقفاخماو و 5 لاو : 7 2 - . رافكلادعاج ى



 0 مو ونينمؤم لا هللادعو ةفاهعضاوم ءايشالا عضي## م 6 #8 هدب ربامةيلع 2 ءالد :

 لقوا سفنا |١ 8 1ك ا ةيبط .ع نك اسمواهف ندلاخ نامالا اهب نم 2 د ا

 رطخ ملونب اراع اهر مل هللأ 1 مالسلاو ةالصلا هيلعدتعو دولخ وةماقا 5 ع

 مكن !طاعث هللإ !لوش ءادهشلاو نوشدصلاو نوبيلا ةثالئريع اننكقإل رمشب باق ىلع ا

 عيمجلوأ دحاو لكل دوعوملا ددعت ىلا كوكا لع ابق كتطآلا 0 كلخ د نم 1

 باذعلا نم نيقفانملادبدعوامهللا ركذامل # هللا مهجسريس لف تاق نيفوص وملا |

 - مهلدعأاءون اوضرلاوةجرلانمتانمؤملاو نينمؤم اهيدعوامركذ من مثهح رائف

 بوب اذهو مكح حزن زع هللانا 2# دكوءا|و ةذ ءاابملل هللا مهجسريس هلوقىف نيسلاو ا

 ىلعرداقوهف هدارأ'ىشديلع عنتعال ىذلاوه زيزعلانال بيهرتلاو بيغرتلاىفةغلاملا |
 ىصتقشام ىلع ءدابعربدي ىذلاوه مكملاو دارأ را ةبوقملاللاصياز دانا لة را ل ا

 راهنالا اهتحننم ىرحن تانج تانمؤملاو نينمؤملا هتلادعو قف فاصنالاو لدعلا |
 منهج رانىف مهلدعاامو نيقفانملادبعو ةمدقتملا تايآآلا ىف هتلاركذامل 4« اهيف نيدلاخ |

 ا

 ريحت ىلا نيتاسلا راهنالااهتحمن نهىرخجم ىلا تانملاب دارلاو ظ

 تانحنو وك ةنيتاسسلا ىه ىقااتانلا م هرظانمو ندع تانج ف مهنك أسم نوكتفديلع | ا |

 علا ” ذل ىه ندغا

 ىنعي # ةببط نكاسمو هامهني قرفلاوديلع فوطءم لاو فوطعملا نيب ة ةرباغملا ةشاف ا

 ناكملاب زدع لاش ةماقاودلخ نيتاسب ىف ىنعي # ندع تانج ىف 88 ةبط اهنونكسيلزانمو

 هللال وسر لئسالاق ةريره ىبأو نيصح ن. نارعنءهدنس ىريطلا ىور#هبماقأاذا | , |

 رصق لاقزدع تان> قط نك اسمو آلا هذه ءوسو هيلعدّللا ىلص | ْ كلذ قة ولْؤا نم

 ا ا

 ا
 قووماءط نمانول نوعبسةدئام لكىلءةدئام نوعيس تيب لكف ةياورىفو |

 ىو روا# عجأ هلككلذ لع قايامةدحلاو ةادعوق

 نودع ماس تنذيا

 0 ةهالطسس 9 ةوقلا نهؤملاى طعإو ةفصو
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 ورلاو ده هل اور اذكه تاذد ناىوطلخوُر ع هللال وش ءادهشلاو |

 اذملافدح بابنموهو هللار رادو ه 3 ا ندعدلوقفءاهليو 1 سدالف 1

 ساعلاقوةرهاط لاقوة

 ندعمر ردش

 راح 9(
 ها
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 | باوثلاو ريان م نينمؤملا ههدعوام ةيآآلا هذهىف ىلاعتو ناش زكذ تادالا

 1 د رظانلا اهتسخح ق ١

 ا فقوطعيلل ارياغمنز 1 8 فوطعملاو ندعتانح ىفةييط نك اسف و لاق ىلاعتو هناس :

 / تانح ىف 00 رجالا توقايلاو دحر بزلاو ٌواْؤللا نم روصقاب ا كثندحملا3 و شعل اق

 : ع 2 5 5 2

 ٌ تايم ملا و لنمو ءزلآ ىفعيإ هي كئاوأ ف مهيسنف هللا |وسنلب اقمقوهو 2 مه سع أب اعث ىنعي. ا

 هذهف اه.فنوهزت ىلإ نيتاسياا ىه 0 تانحلاو ان

 ا تدب .لكىف ءارمض> ةد حز نءاتس ل لويس راد لكى ءارجةتوقاين *م اراد نوءيس رصقلا'

 | نيعأ اروملان مةحوز نمار ملك لوا لك بات | رف ن وءيسرب رس ىل 5 لع | رب رس نوه شا 2

 أ 1 0 قاةتناواد ذك هاد سود ءاعدتلا لص هللالوسر , لاكلأق ءادردلا ىأنع

 8 نيش :دصعلا و نس مد :|ةثالئريغمدآ ىنب نم هعماهنكسيالا و 127م ىهو رمي .بلق ىلع رطتقملو ني ظ

 اة

 تقود عا

 5 ةتاكدعولادكاْوَت ىهفةلاغال 4ع ريةروس ) ةجرلا هه ١ ها/ ١-1 دوجو ةديفمنيسلا (هللامجريسك 1

 ا الاطلال عدل طعنا لا ل3

 : لكل ءبلاغ# زب نحال عوقولل 2 نيسلا ناتةلاخال# هنا تدم
 امو كن م مةتلاس ىف دم .ءولا

 ىلع بلاغ ) زيزع هللانا )

 ردقش وهفهيلعرداق“ىش لك

 (مكح) باقءلاو باوثلا ىلع

 دعو )ةعضومالك عضاو

 تانم ٌوملاَو ليت مولا هللا

 ا و2 0 ىر 0 تاندح

 نك اسموامةنءدلاخر اينالا

 شيعلااهيف بيطي ( ةبيط

 هللادجر نسال نعو

 ع توقانلا 0 ا :.مأ روصق

 للا ندع تانح هاوق

 تفىعدقو نجرلادعو

 فض ولاعضو لاق فلان 53

 هش دم ىه ولخابفر اعلا

 ( هتلامهجريس كا وأ )

 ْ زب زعمللا نا) هللا مهيذعيال
 ميك هناطاسو ا

05 0 

 نيقد- ل ) نس ؛:مؤملا

 ( تانمؤملاو )لاح

 ءاسنلا

 رلا نم |

 تاق ها

 2-0 (تانج )

 نم

 ىرخ) نيتاسب

 اهريش تدفن نم (اهتحت نم

 ) رامنالا ( اياك انتماو

 ليما ل 1 ف 201 ناونأ

 ( اهيف نيدلاخ ) نبالاو
 نك اسعو) ةنلا ىف نييقم

 ام.ط دقةنسح لزانم(ةببط

 لاغو زاحرلاو كسملابهللا
 انادأ ةحرد 6



 : رس ا ه5 16 يل تانيبلاب مهاسر 3 رشاغلاءزخلا ) كيك ل سلا لا رشم

 يك ذاهان
 م

 ِِع
 مهماظينا

 ربع ماع د و مكح هنأل

 مشل أون ع و) مرح

 روم ؤوااو)لسرلا يذكتو

 ءانوأ مهضعب تانمؤملاو
 مجارتااو رصانتلا ف( ضعب

 ( فوترسملا نولخأ
 نوهشو)ناعالاوةعاطلاب

 َِك 7 0 0

 و
 0 ولو هول صلا

0000 

 مود وق (نيدم باح او )

 ةفح رلاب 9 تبدعش

 موا موك ىنعإ تاقمملا

 هر أَ او ف سالب هاك

 (تااب ل 1

1 2 0 00 

 41 يظل هللا ' ناكاذ 1

 اوناك نكلو ) مهك الج
 فكلاب ( (نول مب 0

 ءاسو الا بدكتو

 ةدصلا )َن ونمؤملاو

 ) تانمؤألا وأ لاحرلا نم

 ءاستلا ند تدخلا

 )ا نضدإ ءابآو وأ مهضعب ١

 رسااق .ضعب نيود ىلع
 ِِء 6
 كسا يف
 د_حوتلاب ) فورعملاب

 و 10 سو ةياع هلئاىلص دم عابتاو

 هعلانوعتو) 0 ا ا

 ب

 1 م
 ا

| 
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 اة داعنم نك ي وف تانيبلاب #8 لكل | ىتعي راس رمت ظرستاا ل 0

 1 1 © تاكفتؤملاو ظةلظلا موبرانلاباو كلها بيشو ون

 5: ةتايرق | اورطماو .اهلفاس ايلات زاصف م تقلا ىأ مين تكفتنا طول موق تايرق

 كاف او ندر هلُكَو | سم نمر راح
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 لهاوهث ندم نات او 0

 أ من

 | ريظانه نهلاوحا بالقنا ن و جملا نيب 0 تاير

 1 اهوض نع ثدح 4-3 © نولظي هسفنا اوناكن ل و ِِش 2 رحالي كد وةعلاك سانلاإظ هءاشيام |

 . ةلباقمىف # ضءبءالوا

 ل

 مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ه بيذكتلاو رفكلاب باقتعا

 نع نوهنو فور رعملاب نوو سحاب 4 ضع نم 1 تا قي

 روءالارئاس ق هي هاوسرو هللا ن تناوح

 | هلوق

 ٍظ

 0 ءش مو وق هو نس دم باح اوت

 6 د٠ ىهواهلفاساهملاع هللا لء> ىتلا

 تايلقنملا نإ # تاكفتؤو ةااوؤه ةاظلام امتاتسإو

 كل ىلاعتو هناحس تأكماعاو

 ]| ابرفلا ضرأ نم بيرق كلذ لكونكلاو
 | تازجملاب ىنعي ه# تانيبلاب مهلس مهرابخأ

 | ١اأ ملمفاكانرسسأ افلاخو | مهويذكف اتساع ةلادلا تامهشاولا ُ ”اوتارعاباا

 | مها تاجاكتمقتلا مك 1 اجت مهباصأام ل كش ناو ا نوةفانملا

 | ىنعي#م نول يفق اونا نكلو الا لعب ىنمي يلع هللا ناك اذ

 | تانمؤم اونونمؤل اوف لج وزعدلوق# يدقنأ يلظ بيب ةبوقعلا نمدوقحسا ى
 | ركذمث ةدساقل[ لاوحالاو ةئيبلعا لاعالاب نيقفاملا هللا فنضوال ب ضعبءاي اح
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 قارعلاو ماا مهدالب وةمقابم مهران ا نالدتسلا

 ررهتأ نوفرعيو مهلعنورع اًؤناكف

 دلانا

 ا آ مهلاعاو ينمو ءاأ فاص ل 0 هيقعةرخ لاا دلاو ىف ديعولا عاونأن 0 ميلدعأام ةهدلعإ

 تاسعا وتامار 4 عا 8 نيوياتكاووكللا

006 
 نونمؤملاوىل !اع خالاو امثدلاق 00 65 (!

 ضع ةرصنلاو نوعااو ةرلكلا قاقتاو ن.دلاىف ءالوا مهضعل تاتا وااو

 نيمْؤملا صو قلاقو ضخ دإ نم مهضعل نيقفانملا فصو ىلا ى  اعتو 0 هناحم بدنا ت 15 نائع

 | ديلقتب لصحاعا ,هرفكو عابنالا قافن ناك ملت اق» كلذ ىف ة ةساقلااف "ضعبءانا وأ مهضعإ

 صعب نم مهضعب مهف لاق اًضياةعسطلا ىضتقع ل ا|صدو رياك الاؤ 0 ا رلاءهو ننعو وباملا

 ع! ]1 رس
 0 رس ةاع اذ قفا املا 1 الو

 ةعطلا ىضتقعال هتلادهودهقبف ونوهلئادن دس 5 3

 ةدئافلاترهظو نيةرقاا نيب قرفاارهظف ضعب ءاباوأ مهضعب ناب مهفصو سفنا'ىوهو

 ش ني

 0 ١ نع ندي ركنملا نع نوهنبو .ف ةعاطوربو ريخ نم عرمنا ىف فرعام 0
 نوقفانملاه,مصو وامةلباقم قادهو عبطااهنهر رم 1 16 اهركمام طا للا اوذصعلل اودارمشلا

 و ةههدضو ا

 ىلاعتو هياعسإ وو د

 ٍِءع |

 ١

9 
 و

 0 هاوسر وهللاب ن ناع الاب ىقعل 6 فورعا ,ءذأب َّك

 نوتؤيو لف اهدودحواهناكرأ ومحو ةنورغلا: ا | ةولصلا نوعي 5 كل
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 ىنعي رز عسوديلعهللا صدم عابت 1 :
 ة اللا ورتلاف (هلوس هس رو هللازوعيطيو) مهلاو وقأ ةنزن نو“ كا 1 8 !|نو



 ايلا

 :وأ كلف نم نيدلا لثم متأىأ عفر اهل ( مهةالخم كلبقنم نيدلاعنتسا 6
 ا

 ىالااوام كلا ذالع اوذذلتىأ م2 ةالدغ اودهتت تحل | مى .ةذدل > مع مسا رك لق 3

 9 ىلع تدمصت

 يقال ا

 مد تصعد

 ةجدذلا مهل اذ وظ دم هعاتقساي نياوالا مذ 4 نم 00 ع

 را نءاايوم مهن ا ةماقلا 0

 0 0 360 0 0 يل 1 ا

 أ راها اب 00 هم 4 ةر> لاو 1 دئدلا ف مهلاعا تطيح كلوا 0 81

 نذلاأ 5 مهنا ايلأ# : هز 0 :آلاو امدلاق اورس> نذل د 5 نورساخلا مكتئاواؤالا

 اكلها 6 كرو 3 جرلاباوكلها يك داعو ف ن داع ا عا 4 حوت موق مهابق نم | ْ

 مداخص ]خالها و نض وع هاكر درعا 3 مهازبا موقو ف م ةفحرلاب ا ا

 ش 4 الا 2 ىف ةداغ عاام تاق ناف## مهةالخخ لبق ند نيذلا ترف رتل ١

 5 2 د ةداعا مامات نيفانملا قحق 0. 01 5 ا

 ثادالا لص يىف ئدلاو هنا لاق 1

1 
 ا

 م اونأا ا ععات يش نا 5 نان

 رافكلاو نيقفا انما ند نييطاخلا كانع 0-5 2 6 رادلاىف م حصل ايفر للا راك

 :لظلا ض مول تاءامب منأ ديرتا6 اذهواثلاب نياوالا ناعم !| عجبا لاح

 أم مه ص راي امدلا لوظح ن

 لعش ا ملدا راعإ تدعإو قحربعب لتشن "اك نوعر ل هال وقتف لظ 2 5لعا ا

 ىلاءتهاوقو# مهلعف ىف مههباش نم لعفو مهلعف عبقتو ديك ًانلانه رب ركتلاف لءش ناك امل ام

 0 ء3ذق مكلسو ىعل هيلادتتسمو هلبق "ام ىلع فواطعم 8 اوضاخ ىدلاك مضخو 0

 مهلاع عأ تاطب قع 7 مي

 5-3 اه اع نويقاعي لب 5 هر 2 لاف الو امدلاقف مهحفشال مهلاعأن ا ىنعل | 1

 ١  5كك ع 5 1

 ااعأ ةرخألاو امندلاى © تطيحكئاوأ## نينمؤملاب «#

1 

 0 اطر اوربْس>و نيضاملا نادل عأ تاطباممنا ىكعالاو 0 نورساتلا ا

 لوسر :لاق لاق هك ءهللا ى هر ىرذدآ اد. 01 نع 3 قر نورس#ونوقفانملااهيا :

 !أ# لجو نعداوق 5< 01 لاةىراستلاودووبلا هللا لودر رابانإلق مهوقعبلالا 1

 5 ل ىعع : ماهفت :ياوهو ر انكلا و نيقفانملا ةوضارم قوه تت ايل ةسغل ا ىلا باطخان ء[ 3

 اولخ نيذلاةيضاملا مثالا ىنعي ه5 5 مهلبقنم نيدلا #8 ريخىنمي ه# انبر 0 رمانأدتىأ |

 موذ لف ىلاعت لاو مهر "د ماناسر اوتعواناسأ اوفلاخ نيح م هان تما م « م

 ا ِ دوو ل تلا 2 7 | وكلهأ داعو 8 0 ناذوطلاب | ل مهل أني 4 حوت |[ ا

 ةطوعمدور 0 : كااه ناك ةمعنلاب 2 ركلمأ 4 ميهاربا موقو و 0 ةفحرلاباو كلها

 تطرح كئاوا) هتلاءايبن اي مءاسب أ او.ذكواوضاخ ن:لاكرسلا ىف[

 م قاشم بيصناا

 ْ ءازهتسالا و هل_-ربيذكتو هللا لعب ذكلاو لطابلا عابتا ىف اوكلسام لشم أ

 ١ 0 ىَد 01000 نعبتتل سو هيلع هللا ىلص.

 ظ عج در مهذب

 هك

 مكلبق نم نيذلا لءفلثم من

 ربدقت :اوهو قاخلان

 جوش( ودا 1 ادم 1 لطابلا ىامضخو) ١66 ا را ن 0 ا رام قاخام 1

 ض ودعوا اوضاخىذلا

 صودا ءاوضاخا اعذلا

 وهللاو لطاملا ىف لوخدلا

 مهةالاوءتق-افمدقاعاو
 نيدلا عستقسا ا” هلوقو

 هم مهقالخ مكلبق نم

 عاتمسالاب نيل والامديا هنع

 امئدلا ظوظح نم اونوااع

 ةيناقلا مءاوهشب مماهلاو

 باطوةيقاعااىف رظنلا نع

 هبش مث ةرخآلا ىف حالفلا

 نب ظاما "لا, كلذ كعب

 تطرح كئاوأ ) مهلا
 (ةرخ الاوان دلا ىف هلاعأ

 هرحامانينا وهلوقةلباقمىف
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 ا ا هتلالضىنلا مهقدصفةب دك م با أ اوفاحو ا
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 راصاذا انالقند ذاق داح لاش ليت نم هقافتذاو 5 م اداعملاو ةمناحنا و ةغااخا ةغللا قى داحم ||

 املاو طسو هيلع

 نوققانملا
 نأ أ

 1 ع

 هلآوسر كلذكو 6 وص سس نا ٌقحامللاو

 دياعوهلوسرو هللا تراك ىاباودتلا اد داع ى ع لبقو هرمأ 5 و 5-53 ربع ف 8
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 !ءىتعي ه6 ةروس سلع لزن: نأ 99:نوققفانملا هذ ىنعي © نوقفانملا 0 لحو نع

 نم نيقفانملا تولع ع اع دب م,مولق اع / #8 نينمؤ 3 رب ىقعلا م 3 نينمؤملا

 نفل رت نب ف ايفاوناك نيقفامل نأ كيذو نيكول ةؤلذعلاو ديبكا
 لاق مناشف نآرقلا لوزنو ةووصفلا نوفاخمو هنو

 نع ترثمبو نيقفانملا تضف اع ىميةرشم

 ا زكذ هللا لزن أ سابعا لاو مهبلاثمو ماع ِن

 1 1 ل 3 مننا م ءاعسأو م

 قافنلا نم (

 عوكل

 1 ةرو هدا كو هداف ركسو

 عاش 3 اتراثأو مهر رابخأ



 ا

/ 

(| 
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 0 نت بقطالو را ىلع سانلا ماكحأ ىرخجب كلارا هجر تو هيلع هللا ىلص | 1 /

( 
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 فاخلاب ) كوري رأ مكل هللاب نوفل )ةرخآ الاواسدلا ىف عيح و(ملأباذعمها ( مهبادحأو ريج نإ



 ىنلانوذؤي نيذلاممو )

 نذالا ( نذاوهنواوقو
 لك قدصي, ىذلا لحرلا

 لكل وق لبقبو عمسلام
 قل ةحسيراملاب نس خا

 هتلج ا عاملا لآ ىه

 هل مهؤاداو ةقماشأ و ذإ

 اودصقنذًأوههيفمهلوقوه

 لهأ نم هنأو ةمذملا هب

 ةزرفلاو :تولتل ا ةمداسل

 وه اع ىللاعتهللا هرسفف

 لاف هيلع ءانثو هل حدم

 نم (مهنهو)
 سدقنب ساياو دلاخ نبا

 ندعم دير نبا كاك
 نونذؤي نيذلا ) كلام
 ممشلاو نءطلاب ( ىنلا

 ضع مهضعب (نولوقرو)
 انقدصي و انم معجب (نذأ وه)
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 وفيلع أ

 | ماذ> نيقفانملا

 ةكدع درهناف زب زعلا دنع نس رة نع ىحامالا صضرقلا هنع طقسدإبلا 9 ءارقفىلا ة

 ع

 ل:>نب دجأ لاقو دحريذنم ةجاملاعفديام |
 ع 3 ا

 طعنا 2 ةقييحو ا لاقو

 5 . د 1

 نولودلو ىناازوذؤي نيذلارممو # |

03 
 نأ

 اسنل 0 2 علاشاح ١4 -

 امهجرعنلاوو طش ناكميو و ان احا ضع هراتخاؤ ةثالثااةعالا 582

 باحباأل م ََج ا ةقدصاأاو

 ش ) ةتلاللةحر راكب ى عم لقد او هأ لا هلام لكم 4 نذاوه نولودو ىتلانوذؤي للا

 " لمفدإقتشاوأ كلذلا مع سوباحلا |

 || | ةدص ندبات ماكهاملوقتةساسن "ذا دوا ولا مهل اىورللاشو فناك

52 

 ناس هي الانا ىلع ىلاعتهللا

 00 عاملا 3 لا هتلجرراص هةءارجسإ ل لطرف نم 5 أ

 عما اذان ذ ذا نذاس
1 

1 

 هنع هللا ىذر ىفاشلا 0 را.ةعالف هّقرد لآ هد لص ام ردق ىطعيف هتف رح

 ا ا رد نيس ند 0 أ ريقفاا| ىطعيال

 ِِع ع
 ١ زدا هتيطعاناف 8 هد 0 ام ةاكزلا٠ رم ددحا ؛ىل-ر 7

588 

 | 5 ع 0 ِء
 ا 0: ةفدد 0 0 0 ىز# لهف ع هنا ن اقاريو هنظي نم ىطعاناذ

6 

 مهو ىبرقلا ىوذ ىلع ةتدعاامرو مها دع ند ىطعوةحوزالو لفسناو ادل ءالاو

 تيب لآانا 0 ةدلع هللا ىلد هلو ىش ةاكزلا ند مما عقدت اا تبلطملاو>و مثاهون

 عر 2 مم لاقو ةقدصلا انل لحال
 1 ردو مالساالو ةيلهاحىف انوق ه١ ادا و ”ئىث باطملاوموانا سوديلع هللا لص ا!

 ا

 ١ |[ . هلوقاتللد تاطملاىىل 1ع مرختالو , مشاه

| 
 اطملاىو مشاه ىب ل اع ةقدصلا 1 لاق ومهام م موةلاىلود مسو4هلع هللا ىلههلوةأا ب

 / ا 001 تيقحملا ل

 1 (ادرو تاتعأو رم لح ةقدص ىلع ضرتفا ىلاعتو دا
1 
 ا

- 

0 
 مو 5 ريطع اوذاعل |

 رقف ىلع "و رخا دلب ىلالاملا لقناذا هناىلع اوقفتاو نيل ىف ول كل ممارقف

 : ِء
 || نوذؤياو 1 نيةفا ن٠ ند ةعاجحىفت تازن # نذأوه ن ٍ

1 

 ا ىلاعتو هناحم د وق ع يءاهللاو ناسا رخ نما اكم ىلا اهدرف ماشلاىلا ناسا رخ نم لح ١ 50 5 0 3 ءاضصا م "ا 3 ًَ

 ا 5 0 | : 5
 ا فاخاناناولعفتال مهضعب لاف ىجش الام نواوّشو كب ومنعإا وماسو ده.لع هللا لص هللال وسر

 518 200 ١ نسال
 ا م انئشام لوش لب نيقفانملا نم وهو دوسنب سالخلال لاتو اع قش نواوهام 2مل

 ١ ع ّ . ٍِء
 3 هليشو هللاشام لكمم <“ ازد دحام اذ لوقناع انقدصيف 0 را

5 3 0 2 

 / ١ نيقفاتملا فه لح قا تلزت ف م ده لا5و هدانا نذاوذ أ نذاوه ىنعملقو
' 

 ا هوشم ندا عفسأ نينيعلا 001 تاكل ذأ ن ناكو ثرحلا نب لبن هللا

 | | ناطيشلا نا رظتون 1 انج نم يجسو هيلع هللا ص ىنلا هيف لاق دقو ةقلخلا

 ١ | نيقفانملا ىل | !سو هيلع هللا ىلص ىب هنا ثيدح مهناكو ك كثرطات لكل رظنلت

 انكشام 0 ةقالص دض ال لع لح نك ن نا دع اعأا لاقذ كلذ ١ لمفتال هأ 3

 ١ ' نذاوه مهلوش نيقفانملا ةوضدمو هللا هده هللا ل زئاؤ انقدصنف هل كفا و هن م

 ىلاعتو هناحس هللا باحاو 0 لأم لك رارتعالا مي ماس وح ل روع كاع سبل هنأ

 (' (دع)



 ١27 ةءارةروس ) م «

 لاحوأ ةضيرف تاقدصلا م زل 56 الادب ءلداملر دضن هللا نمةضب رف ف١

 عضير © 0 0م ملعهللاو : طة ضيرف كتولع فرلا ' قرر وهعارقفللف كلا ريوكلا نم

 ةيناعلا ف ةانصالاب ةاكذ 7 قاحسأ صيصخ 4ع 3 5 الا رهاظو اههضاومىف ءايشالا ١

 كارتش الل 3 هيضق مهنا ةيوستلاةاعامو مي فاص 0-1 كا كفر خلا بو>حوو

 فئصوملا اهفرصزاو> نيعجا مهيلع هللاناوضر نيعاتلاو

1 

 لاو .ضّش 100 بد ىف للدال مهل ضرف امم يف

 ىه ءأ رقفلل تاقدصلا اعا را ,أ ىلع ءازعلا قفا ةاكزلاب ف ها َُق رفته ماكحأىف

 ىلا ءاهقفلا نم ةعاج بهذف ضعب نود فانصالا ضعب ىلا اهلك اهفرص زاو>ىفو

 ند م لقأ ل فرصتنا زوال هدد! فانصالا م فدَص لك ةصح مث 2 هسفلب هناكز

 هنا هللانالزاح مهمدحاو صحت 1 كفا مالا هده 5 دحاو فد ىلا لكلا |

 ءاطعو ريبحنء ديعس لاقفنو سابع ندد رعلوق ادهو اد.ج مه امىسقل هئمايا اال 0

 1 رقفلا ىفةلكنا ىأ رزة ودا مىلوالاف كوالا مدشو مو ةحاخلاعضوم ا ا ا

 ل هيلا عفد نم لكو مهلا اهاوح ماع رخآ فئصق / ا ناو مهمدق 0

 8 /ام وهو هانع 0 يك ف اقعسالا ر ردق ىلع 0 ةقدصلا نم

 ا ةباعصل ا نم ,هربغو سابع ْن او ةقدحو رم نعودنع ىلاعتهّللا ىخ ر ىفاششلا بهذهيلاو أ

 | هيفكيام تاقدصلانم ىطعي هرقس ةفاسم هعطشام هل نكيملو احابمارفس ديسع لكف |
 أ نبا ةدانق لاقو لام هل نكي ملوأ هدصش ىذلا ذللاىف .لام هناك ءاوس هرمش ةنولا
 | لجوزع هلوق :* عطقنملا جالاوه ليبسلانبا قارعلا ءاهقفلاقو فيضلاوه لببسلا |

 ْ هللانم ةبحاو ةضيرفةي الاوله ىفاهركذ ىتلاماكحالا هذهنا ىنعي هللا نمةضيرف 0 ْ ْ

 ا ىفعلإ 5 ع هدايع حلاصع 0 هك ملع هللاوؤقةضير ةءايشالا هذه هللا ضرف لّقو |

 ىنعمو ( هللانمةضيرف) ْ

 اعاهإوقنالدكوملاردصملا |

 هانءم ءارقفلل تاقدضلا ّْ

 ١ انى ةيفتكى اوفلتخاو 5 هةقدص مهلاومأ نمدخ ماا هلوق ليلدب .ةطورفملا ةاكذلا

 || هيلاو ةمركع لوق وهو نيقابلادوجو عم فانصالا ضعبىلا اهلك اهفرص زوجيال هنا
 نيذلا ةسلا فائصالا نم نيدودحوملا ىلع كلم 26 مسق نا بج لاق ناكل بهذ

 مقاذأ طقاس لماعلا موس و طقاس ةقلؤملا مهس نال ءاوسلا ىلع نسق ماسقأ ةب هاا مهام

 1 دج مل ناف زاح ةنالثلا كئاوأ نيب تواؤواف 2 1 ران مه دحو نأ موش ةيثدلك

 قاقعسالادح نم جر ملام هيلا تكلا كلذاصح عفدادحاوالا كانصالا نصحعب نم 1

 ١ فقرضول هنا ل 0 م ةعاج بهذو نيقايلاىلا هدر ئىش لضفو هتحاح تناؤاف ٍْ

 ةماعلا هذه نع جرذال هقدنعلا نأ 45 مامالعا كما املا 0 0 ى.ع اعا ىلاعتو ١

  1زوج ليثح نب ه0 لاق ليج نب دجأو آر را تاو و ىروثلا نايقس بهذ هللا ا ْ

 0 لتحمي اريثك لاما تناك ىلا مهاربأ ناو كلوا يش رف ودحاو كاةضق اهدا ا ١ ظ

 | ىرت كلام لاقو دحاو ف:صقف 0 الملق ناك ناو فانصالا ىلع همسق ءازحالا أ

 مهل تاقدصلا هللا ضرف

 ة_لصملاب ( ملع هللاو )
 ةئسقلاىف ( مكح)

 (هللان م ) ةئسق (ةضير 9

 ءالؤم (ملعهللاو)ءالؤول

 ءالؤهل كحايف ( ميكح (



 نذلا ( نيئراغااو)

 عطقتنملا رفاسملا (ليبسلا
 مالل انع لدعو دل نع

 ّق نسرأ كك مما اب نادالل

 مولع قدصتلا قاقحمسا

 ءاعوللو نالءركذ قيس نأ

 ناب ءاقحا مهنأ ىلع هدف :

 ربركتواها ةنظم اولعجبو

 نباومتلا ليبسيف هلوقىف ىف
 مج ربو لضف هيف ليبسلا
 نيمراغلاو باقرلا ىلع ني ذهل
 ىف ةيآلا هذه تمقواعاو

 نيقفانملاركذ فيعاضت
 فانصالاهذه نوكي لدبل

 طاح تاقدصلا فراصم

 اول ملأ !ء مهريعنود

 مهعاصطال مح مهنه

 امنع ءادعب مهناب اراعشاو

 امو مهلاق اهفراصم نحو

 ماكتلا ىلع مهطاسامو اهل

 مسو اهمساق نملو اهبق

 عاج ل طقس مهولق ةفل ملا
 < سلا ةياصلا

 هللا نال هئع هللا يترك

 منع ىنغأو مالسالا نعأ

 الوقعم تب ىتم مكحملاو
 ىهش و عفن رب صاخ ىندمل

 ىنعملا كلذ باهدب

 هللا ةعاط ىف 00

 0-0 7 فدضلل 21212101111113 (هللال يبس فو)

 وزغلاىدنلا نوج ات اف دصن فرصي ةازغلاى و مهن ويد ءاضققف مريصت فرصبق

 تحتي هد محمو 0500 ل

 ةراعو نوصحخلاوروسملا ءاننو ىتوملا نيفكتن *ىم ريخلا هوجو 0 هللا ليدس مهس ا

 نود فنصب صتخ الق لكلا ىف ماع هللال ب_سىقوهلو# نال لاق كلذ ريعو دحاسملا |

 هناحمس هلوق نماثلا فنصلا # هيلع روهخلا عاجال ميح'اوه لوالا لوقلاو هريغ |

 ةازغلا ءارقن ( هللالبسىفو ) -« 2155 ز- نوبدلا مهتيكر 4 رشاعلاءزجلا

 1| را غندو ةبصمم ريغف مهسفنالنيتويدملا < نيمراغلاو ف اهب قحا مهناي ناذيالل
 || ةالصلاديلع هلوقل ءامنغا اوناك ناو نيبااتاذ حالصالوأ ءافو مهل نكي ملاذا فارسا

 لجروأأهلاعاهارتشالجرلو ًمراقلو وأهلا لسس ف زاغلة سخن الا يتلةقدصلا لحالمالسلاو

 هي هللا لبس ىفو 8 اهيلع لماعل نكد ذ نيكل ىلع قدصتق نيكسم راحدل

 ريطانقلا ءاننىفؤ ليقوحالسااو عاركلا دي و ةعوطتملا ىلع قافنالايداهللا ىف فرصللو

 هلامزع عطقنملا رفاسملا © ليبسلانءاو ف عئاصملاو

 سداسلا ف دصلا 4غ هضىغ غواب ىلا هرفسىفديلا جاتحامديلا فرصيف ليبسلان ااذكو

 ىف مرغلا لصأ 6 نيمراغلاو * ىلاءتو هناحمسهلوق

 ارملاو:ناحسنالا لعاتاش هنوكل ام عندلا

 ىمعمو سفنلا ىلع قشيام موزلةغالا

 مق ناعسش هو نونويدملا انهنيمراغلاب د

 ىنبلام مهل نكيوملاذا ممويدردقب تاقدصلا لامن هنوطعيفةيصومريغف هسفنال اونادا

 نيلاتاذ 1و فورعملاىف اوناد دامسقو نوطعءيالف ءافو مهدنع ناك ناف مم ون هد

 02 ل ءاينغأ اوناك ناو مود هن نوطشام تاقدصلا لام نه 1

 ىنغل ةقدصلا لحتال لاق سو هيلع هللاىلص هللا لوسرنا راسي نب ءاظع ن
 ليكراوأ ةثاعا ريسأ 1000 لماعاوأ هتلاليبس ىف زانل ةسجل 3
 دوادونأ هخرخأ ىنغال نيكسملا ىدهاذ نيكسملا ىلع قدصتف نيكسم راح هل ناك

 نب ددزنع رمت هاورو حسوديلع هللالص ىنلا ك اسي نب ءاطع نال الس سمع
 هانمع الصتم -وهيلع 0" لع قلاع ىزدح ُء راسيزب ءاظغ نع [سأ

 هلوقعباسلا دعا 3 اش تاقدصلانم ؤ همد ناكنم اما

 مس مهلف ةازغلا دار أو هللا ليبسيف ةقفنلا فو ىنعيف# هللا لبس ىفو 1 لحو ع
 انآ 1غ 2 نوتست سبام ورذلا ىلا جوركلا اودارأ اذا نوطعبق تاقدنصلا لام نم

| 
 ردي ليز

 ِِع

 | كيعدس فا

 ىطعإ ذاق 4 .صعه

 مده ءاينغأ اوناك ناو كالذ نوطعف ةاوخلا او حالسلاو وكلا ةقفنلان ل داهجلا

 م زب حا دار ا ل هللا لدس مرس نم ىطعبرال و ىردخلا كيعرس فأَف ءاطع ثياددح نم

 ع ع ع

 نع كلذ ىور . يلا ىلإ هللا ليب_س مس فرصي نأ زوجي موق لاقو لعلا لها رك

 لاقو ه.وهار نب قم امل ' سن دبار و 1 لوق وهو سابع نا

 فرص ءاهقفلا صعب ع اذهلو طقو ةاَر غلا ىلع هرصق َز الف ماع طظفالاز نأ مهضعب

 مم قيرطلا ليبسلاو ذلب ىلا دلب نم رفاسملا ىنعي # ليبسلانءاو 8 ىلاعتو

 قيرطلا هتمزالا ليبسلا نا
 نالؤملا + ادنو ىنتبر برحلا نا انأ

 سعاشل لاق اهزإا 2

 ف جادأ ا
 تك

 ميكر م حج

 نادل سنت“ ندي سس يال ل ع



 2 ةءارت ةروس )» أ ١56 زي 050 1
 0 دال 9 دس

 | 25و ةلايىع ا نكد كا ا عحالاو مهيط#ي ناكمالسلاو |

 ريثكل ةفاَؤ ملا مسن ا ما ىتامورافكلا لاتق 3 0 تاي نم مهنه

 | باةرلا كفى ف هالو #8 باقرلاىفو + لتر هلهارأ 0 مالسالاداوس

 كدوحاأو لك الان ا قمت باقر 3 ثان اق وموجلا ءادا ىلعاه يم 0 - :اك١1نواعن |

 اًمرالال# ؛يدلا قاقع الانا لعةلالدللف ىلا ماللا نعلودعل او ى :ىر اسالاىدش نابوا |
 بداح

 ا امولمتو 0-3 نوذخأف ةاكزلا ىنامنم ةعاج ءازاب موق ءالؤه نمو مهبولق | '

 | ىور هللا مهس نم ليقو تاقدصلانم ةفلؤملا مهسنم 0 عطءيفمامالا ىلا [|

 ( |يمركبونأ هاطغاف هموق تافدضن لبالانم ةئاكثالثب ركبابأ ءاح متاح ن نب ىدعنا |[

 | مامالازوجمت مهمالسا ىجروأ مهرش ىث موقمهف ر امكتارخ انو اع نيئالث |

 ميطعي[سوهيلع هللا لص هللالوسر ناكدقف همالسا را هرش فاح نه ىطعين ناأ

 ءييلاامأ مالسالاىلا هليمنم ىرب نك الب ةيمأنن ناوفض قطعا 6 سما س+ نم ١
 ١ ند ملا ند ل اع فا ل 0 اغار تكالذ : لع دجاهلو مالسالا هللانعأ دقق |[ ا

3 

 ةعطقنم ةفلؤملانأ اوأرو علا لهأن م ريثك اذهب لاقدقو لاح اهلأتكرشم ىطءيالف |
 مه (باقرلاقو) مالسالا
 اهنم نوناعي نوبتاكملا

 ( باقرلافو ) الجر
 نييتاكملا

 | كلام لاق هيو ىنعشلا لوف ره ضو عنا نع كح 1 مهمهسو ||
 )| طقس مل تبان مهمهس موق لاقو هوهار نب ق*ءاو عال تاع رصأو ىروثلاو |[!

 | روث ىبأو لع نب دن رفح ىأو ىرحهزلا لوق وهو ناسللا نع كلذ سرا
 هلوق سماخلا فنصلا 6# كلذ ىلا نولسملا جاتحا نا نولي دجلأ لاقو ||

 ظ باقرلاكؤىف و ةريدقت فذح هيف جاحزلا لاق * باقرلا ىو ىلامتوهناعس | ٠

 ا مهيلا 6 نيماك اق عوطصو 4 باقرلا مهيد نأ لوالا*لاوقأ باقرلا ريسفتىفو ٍ

 ١ نيديعس م ءاهقفلا رثك 1 هوقو رتكما !اع هللا ىخر ىبفاشلا بهذماذهو هنا وقيل

 هللا 0 مهوب و ىلاعت ةلوتاكأ هيلع لد وادعس نب ثمللاو ىر ,هزلاو ىفلاوريبج

 قتعا عوذوم باقرلا رهسنا قاو دج أ وكلام بهذم وهوىناثلا لوقلا» كان آىذلا"١

 6 نميز لاقدلا م ايعنان ءائورزام هيلعلدبو نوقتعي و دمبع ه. ىرتشيف باقرلا ١ أ

 ةيقرةاكز اا نم قتءيالهنأ هل امعأو 5 ةفينح ىنأ لوقوهو كثااثلا لوقلاهةاكزلا نم لحرلا ا

 ضرعبتلا ىضتق» باقرلاىفو هلوقنال بتاكمارم ناعيوةبقر قتعىف ابنه ىطدي نكل وةلماك :

 ىرتشي ف صنو نيبتاكملل فصن نافصن باقرلامهسنا ىرهزلالوقوهو عبارلالوقلا» |
 مهس ىف تيا امباح لاق ةاكزلا نم نوقتعيف مهمالسامدقو اوءاصواؤلص نمدبعمب ٠

 تاقدصلا تب 3 ىلاهتو هناعسولا هءلعلدبو بناكملانذاب دي_سلاىلا عقدي نأ باقرلا

 سماخلا فصلا ىف لاقوءارقفللتاقدصلا امنا لاقف كلملامالب ةمدقتلاةديرالا فانصألل ١
 ْ عقدي اه هرك ذ مدقتملا 3 اهيرالا فائصالان 1 ىهو ةفافنعقرفلا اذهادءالف باقرلا ف

 نص 1 مم 500 ما هدف باقرلاامأو 1و ١5 ثاعف كلذ نوذرصيف تاقدصلا نم م مدصن مهلا ْ ْ

 | نيمراغاا ىف لوقلا اكوا فرصتلا نم نونكعالو 7 هن كلنا قراانم « ماقد ||



 ١ اهيلع نيلمالاو (

 اموضبش نيذلاةاعسلا ,ه

 ىل_ع ( ممولق ةفلؤملاو )
 ع

 تملا رم فاش مالسآلا
 هللاىلص هللالو_سر ناك

 نا ىلع مهفلاتب سو هيلع
 ع -

 اولسا مهن 0 اوال

 ىلع : ارب رش مهي طعيف

 ىبال ( اهيلعزياماعلاو (

 ةفاؤملاو ) تاقدصلا

 نايفسىبأ ةيطعلاب ( ميولق
 . ع

 رقع شجع وحل هءاعححاو

 اره رد نوسج لاق همئغي امو هللال وسر اب لبق حودكوأ شودخ وأ شوب ههجوف ا

 نباو ىروثلا لوق اذهو ىناسنلاو تلا دوادوبأدِح رخأ بهذلا نم اهتي 5 وأ |

 ١ نم امر د 0 ك1 ]حر داوم 000 اولاثو كساو ل راما ا

 ه5 ١4 مح 4 تاكا رطلا)

 مالسا ا هم رهأاطعاب بق نق انارشاوأ ا واقف اتسدف كب 01 ةفيعط مهل ب ”واولسا موق

 سياح ن عر ,ةالاو نيصح نب ةنيمعاس ودلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ىطعادقو مهئارظن

 ةالصل ادلع هتاف اول نا ىلع نوفلا امس فارش ا لدقو كيذك شاذ ع3 سايعلاو

 دوع_سم نبا نع دو علا دل ل ال اهتيقوأ امهرد نيس كلم نم موق |
0-3 

 16 هتلئسموةما.ةلام وب ءاحدشغيامدأ و سانا ا ا نم آطسو هيلع هللأ 0 هللاولعت لاق لاو

 هيلع هللا لص هللالوسر لاق لاق م تدهس ىأن وع ىوراملامهر ا فوداك زل /|

 كلذ ةقوالا تناكو دوادو مأ هجر ا ىلا ده كرا مك هلو 0 نم امك ا

 ' اذهو ءانغأ وأ ءارقف اوناكءاوس مهلاعأ روجأ ردقب تاقدصلا لام نم نوطعبف |
 | رهاظو تاتدصلا نم نُعلا نوط "امقنإو دهام لاو ىفاشلالاق هور 0 لوق |

 أ نا 6 لمعلا ردش ردقتت لع ة اوه لوس ىفاشلانا الا دهام عم ظفللا ْ

 | نأ أ عقاد ىبأ نع ىود ال 2 17 داما نوكي نأ زوحمال ىلطملاوب ىتانهلا |

 موقلا ىلوم ناو ةقدصلا انل لحال سو هيلع هلا لص هللا لوسر لاقف هعبتب نأ ذار |

 ١ * م هلق هم 0 ىلاهتهلوق ب لا كدعلا دع ىباسنلاوىذمر لا مح خأ مهنم ا

 || نم موق مهلوالا مسقلا ن را نيإسملا مسقاماذ رافك مسقو ْن نول مسق ن ناعسق مهو
 كا فارش 3 ا

 د 0 ساسعلاو ا فو عرقالاو نصح 0 ةئيع ىطعأ اي كيد 1
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 ىوقتل مهيطعإ مسودعاع هللا ىلص هللال وسر ناكف ةقيعط موف تناكو اوملسا ءال وهف ا

 لا اولسأ موقو مالسالاىف' مغر ١

 0 ءالؤم لاثنأ ىطع؛نأ مامالل زوجف مالسالاىف مهلاثمال ابيغرتو مهموقل |

 || نم موق مه نيلسملا ةفاؤمنم فاثلا مسقلا اضيأ تاقدصلانمو كلْذْنم ميطعي ناك |

 © اهدع يلماعلاو #8 ىلاعتو هناحس هلوق ثلاثلا فنصلا 6 امهرد نيعبرا نامزلا

 : اهتيحق اهعضوو اهلها ن م اهضقو تاددصلا © هيام >ح نواوش نذلا ةاعسلا مهو

 | وأ داراف ةقدصلا لع موزحم ىب ن ف الحر لكما سو هيلع هللا ىلص ةللالو بسر

-_ 

 مهقلأتب تاقدصلان هم مه .طعإ سو هيلع هللا ىل د هلال لو_سر ناك ب

 0001 نس

2 

 |[ ٍسوهيلعمللا بص هللا لوسر نادل ةكودلع هلأ ١ ىلص هللا لوس رمهسن 1 ىفااو ةوينعلا نم

 ١ هةر ةفلكب اللا نيإسملا شويح مهخاسالا 0 همك و رافك موق ءازاب نو 101 نيوسملا

- 3 5 0 

 ١ فئضلوا مي تل معودهاجال نيل أ نم مجازا نيذلا ءالؤهو ةيظع ةهنومو

 5 -. 005 ٍِع -

 ةفا وما مهيس نه لو ةقدصلا لامنم ةازغلا مهس نه ممطعب, نا مامالل زو" مهااح



 « ةءارب ةروس و - 1 ١1

 انيكسمو امل !اعت هلوقل ن نابل ةو رقفااع 00 0 ناكالناديعماو |

 0 نيكملا ناكو أنف : ا تيد: نم ىدمز رتل هاورةمايقلاموب هب نك كل ةلسحز 3

 الاع ٠ نسحا 1 1 58 ترقق ةنكملا 0 رقفلا 0 ذوعلا ا ريقفلا نمد ا

 رمملا ىف نولمعي نيكاسمل تناكف ةئيقدسلا امأ لاق ىلاعتو هنا هللا نالو ريقفلا نم 1

 ٌ يتلا ؤالو 6ع ريثك ريئاند ضافاشنا 2 | وس ند ةنيفسلا نال 0 ملأ مسا عماكلم مه ا تدب ف

 نيكسملا لم :الاح اؤسأ وقفا نأ اذه كرا ةفامهتي ثاثئمق ةنكسملاو نادض رقفلاو |
 ةيرتماذ 0 هلوق ريقفلا ع ةكالا 0 لا 01 رع هقفاونمهو ف د ىبأذحو

 |! ةدشلاو رضلاةياغىلع لدن اذهوثارتلا اوف تااوهتبرس 0

 اطلع وم ةحا اك نكمل ١ ركب للافلام تارافكلا لح ىل !امتهتلانالو

 ىعارلا لوقب ل ا هلاهلمج

 دبس هلل ةيإف لالا قفو « هتواح تناك ىذلا قفل اما

 | نيكسملاو لك أيام هل ىذلاريقفاانا ءالعلا ني ورغ ىبأو ىمصالا لون اضيأ مجحاو

 | لقو م وشعلا نمةغلبا اهل ىذلا ريقفلا ىبتقلالاقاذكو هل ”ىشال ىذلا

 رةتفموهف ل !اجاتع لك ليقومل كلمال ىذلا نيكسملاومداملاون :كسملا هل ىذلاريقفلا

 وهو فانصالا ىلا اهفرص ١ رقفلامسا مهل تيناف هتلاىلا ءارقفلامتأ لا ا هناع# هللا لاق هريغنع امتغناكناوهيلا
 ريقفلا مده ركع نعىورملا

 هددع نال كاستل علا

 نيكسملاو لل هيقكيام
 ًايشدحم ال هنال لأسي ىذلا

 ماما سا ةيرتماذات 2و هلوتامأ جل اهذه نع باو + اولاملانادجو مم

 م ىلع لدف ةيرتءاذ ديوك ده هوانا نيكسملا دق هلال هنع ىلاعت هللا ىذر ىفاشلا

 -ءارافكلال مج نء باوملاو ةدئافديقلااذهل قس ملالاو ةفصلا ءذهبال نيكسم دج وب دق

 ١ لالدتسالا نع ٍتاوملاو ةنكسملا: دش نازتلابهدلح قصل ىذلا ريقفل وهدا ك6
 هيلع نيكسملا قالطًا اح مسالاب هرقأ ريقق لكف هدح و يقفلا كذدأ ياا

 نياوعتاناؤ ولا, 0 ةصرإعت لل ةروك تملاةتاناو للا !لالدسال اس
 فءضو ةحاملاةدشنع نان رابع ةكشملاو رقفاانا ةلجابو نب رسفملا نم هريغو سابع ٠

 ىل-_ع هللادجر ىفالا

 ا
 تل

 تكيرووش كل ىذلاوه 0 ةحاملا 0 ذلاوهريقفاافلاحخلا .

 هيلع هللا لص هللالوسر نأ صاعلا نمو رعنن هتلادبع نع##ت ا

 قدلو دوادوبأو ىف ةانسنلا هدرا وات لم” ىدلالو ىتلاةفدصلا لك لذ تأ

| | 

 لاكو مه ردي نام 0 أ هدح ىأرلا هنا كا لوق وهو لسا ا

 نالجر ىتربخأ لاق رابللانب ىدعنب هتلادببعزع#ىوق ةىحىذلالو ىرخأةياور [!

 ١ تاقدصلا مسش وهو عادولا 3 ةحىف وهو اسو هلع هللا ىلع ع اينأ انين

 | ظحالو امكتيطعا امتئ_ش نا لا قةنيدل> انآ رفهضفخو رظنلاانبف عفرفاهتممالأ سف

 ىفاشلا ةحرشأو *قاستلاو موادوبأ هج رتسأا بستكم ىوقل الو ىمل ا

 نا لاقُك ةقدصلان ء هالأسف حسو هيلع هللالص هلال وسر امنأ نياجر نا هظفلو

 ىنغاا دح قف ءاملعلا ا فاتحاو نك ةوق ى ءذإالو ىغل اهبف طظدالو يك جمس

 هلانعو هفكيام ع نوكي 0 هدد نواداالا لاف ةقدصلا 3 نم عنع ىذلا

 1 يا يو ا 1 ب ب بم



 0 ع - بيس 3 2 0 تك د 1

 بسك و |لامدل ند نيكسملاوهراقف تدصادب 3 راعفلا نم هتحاح نم اقوم عشب اك الو ا

 |١ نيكاسمل تناكف ةنيفسلااما ىلاعت هلوقهيلعلددو هنكسازختلان اك نوكسلانم هيفكيال

 أ ةدودحعملا (فايطاألا

 زواجمتال م كت ىه

 ىهاع'ا لبق هن اك هريغمىلا
 امنا كلوقك مهريغاال مهل

 5 7 شرفل. ةفاللا

 مهريغأ ن :ا نوكتالو ,هادءتنآل

 للفم م
 ف ناوي ناسا
 نءوانبه ذم وهاك اهضعب ىلا

 |مهريغو سابع نءاوةش دح

 نيس ناو. ةنانكلا د
 : ان كفنص ىأفاو هلاو مهنا

 دنعو هلأ 5 اهتءعطو

 نمدال هللاكحر ىفاشلا

 عت 1١1؟ قس رشاعلاءزخلا )

 نيذلاهناز> ىلاعتو هداج هللا عاق هللال لامع ءارقفلاو هللانا زخمءانتعالاو هللا لاملاملا ا

 الا لاثماىلا 3 عيطملا نم ٌؤملادبعلا بيشفهلامعملا هلام ند ةفئاط عفدي ءاينغأ ره

 ىرعشالا ىسوه ىبانع © ىرإ هلامنم هلايعل عناملا ىعاعلادبعلا بقاعيوةلانع لع قفشمل

 هد سعأام ىيطعي لاقاعرو دفن ىذلا نيمالاإ 8 زال انا لاقإسو هيلع هللا ىلص ىتلانع

 سمان اه>ولا «نيةدصتلادح ًاهيدل أ عدلا لادعفد.فدسفن هن ةيبط ارفومالماك هيطعبف

 ءارةفللابيصن لحو نعهللابح واذءامنءالاىدابىتلا لاومالاب هب واق تقلعتاع رءارةفلانا

 ةيلصالاناسنالا ةحاح نع لضافلا لالا نا سداسلا هج ولا» * مهو ولةلاسيطت لاملا كلذ ف

 ىتح ءارقفلا ىلا ةاكزلا مدن سحاق ل املا قاخ هل> ال ىذلادوصقملا نعال طعم تب كسمأاذا

 ةيلكلابالطعم لاما كلذريصيال

 مد هيناثلاةلثسملا جيم

 هيلع مب كلذ و ةيساقلا فانصالا ءالؤهالا تاقدصلاىفدحال محا هنأىلعل ]دن لا

 ىنلل ةئلامةلكو نابثالل نا ةلكفامونا ن نم م بكس حاج مال كلذورصحلا ناديفت اعا يع نال

 تاقدصلان ا ىلع كلذلدف هادعاعدفرصو روكذملا مكحلا نادي امهعاقجا دنمف |
 ةيناقلا فانصالا ىلاالا فرضتال

 مد ةثااثلا ةلئسملا جو

 مهو نيكاسملا ىناثلاو ءارقفلا لوالا ف:صلاف ةينامقلا فانصالا ناسؤف

 كلو رقفلا سس ى ةرغلاق ءاىعلا كفلخحا مث مهلخدي مهحرخ ىفنال نيذلا نوداتخا

 نيكسملاو لأسيال ىذلا ريقفلا ىرهزلاو ةمركعو دهامو نسااو سابع نبا لاف |

 ريقفلا نكلو ةرقلا ىلاةرقلا و مه هردلا ىلا مهردلا عج نم ريقش سيل عقل لال اسلا
 ةداتق لاوو ففعتلا ٠ نم 2[ دغأ لهاحلا مهب سو ىث ىلع ردشالو هباماو 2 قنأ

 ريقفلاهنع ىلاعت هللا ىخر ىفالا لاتو جاتا عيتتلا نيكملاو ن 8 زلا جاتحما ريقفلا

 لام هل نم نكست نمد ل أ اك حز اسقوم هلم عه ف 0 لامال قل

 هدنع نيكسملاف لئاس ريغوأ نكد ماي هحلاس 2 أوم هدم عّشال نكلو ة 4 ردح وأ أ

 رع ا نه الاح نسحأاريقفلا ىأرلا باح أو ةفشحونألاةوريقفلا نمالاح نسحأأ

 ةياحس هللانا هقفاو نمو ىفاشلا ة هح (ةكسلاو ريقفلا نسب قرف الا لاق ن م سانلا ١

 أ

 ةامصو مهتجاحل 0 اقل باسدألا ءالؤ ئه ىلا تاقدصلا فرصب 1 لاعَتو

 ا نش دكا تاع نكت نال مهالاذ مهالاب أدب ام 0 ماا اد 0 |

 ل لآ .انفلا روكملا ريقثلا لصأو م ًادمامل كاملا
 لزعالا ريقفلاكمداوقلا عفر ء ترباطت رروشتلا كلا كار ءم

 ا اع[ رقنلا نأ اذه تش لا نونكملا ت ثبلا اذهىف ريقفلا ىباسعالا نبا لاق“ ١

 ا ىلص ىنلا نالو تكلا ل ١ ةنامز ا دعو ةلييتإا اتا ا

 قرمشحاو انكم ىتتمأو انكم ىنبحأ مهللا ل !اقو رقفلا نه ذوعتب ناك سو هيلع هللا |
 ميو

 ب ؤ 3

 يو سحيم

 و معد

 و لعل ع ف هرب ا هوك لاجل عج جسصيح
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 0 ا - 2 1

 هللا مهانآ ام اوضر ا ّ 3 ةّئاز هيل اءاغلا بائم بنان أح افللا ذا ل لدعاملنا |

 3 هللاركدوةةدصلاو هنا نم مالسلاهيلعلوسرلا ماطعا|م 7 ةوشرر | 0

 هلضفاناقك 6# هتلاانيسح اولاقوؤ» هممأب ناك مالسلاو ةالصل اديلعلوسرلاهلءفامنا ىلع |

 نودنيدودعملاءال يل تارك لا ىأ 6 نيك اسملاوءارقفلل تاقدصلااعا #لاقفمالسلاو " ٠

 مهلاريخ ناكل هريدش فود ول باوحو لمانلا لاومأ نم اهريغنعو ةقدصلان ع ا

 معا « ةينآلا © نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلااا ل لجونع هلوق # مهيلع دوعاوإ

 6 لا اهنرصمو ةِساعلا فانصالا 2 وه تا نيقعسملانا ة كنب ها لجونع |[

 هنو زل ف ًاشابن مه هم ذخأيملو “ ىذآب اهم 0 هللا ىلص هللالوسرل قلعتالو |

 قد تانوبعاة ينكح ضريمل هتلانا اسوديلع هللاىلص هتلالوسر هللاقفا ْ
 + [كقح كتطعأءا حالا كلت نم تنك ازجأ ةيناكاه أزف وهابف نكح |

0 

 ف دوادوأهحرخ

 مكح نايبفف لصف اج |[ 357 ىلوالةلثسملا ل ئاسم هئفو هن . ذا
| 
 كلذو سانلانم نيجاتحما ىلا اهفرصو ءاينغالا ىلعةاكزلا باتا فمك ادجو ناسف

 ةفصاو لايك 36 افص نم ةفصو ردقلاناهببسو م.طااب ب ورللملا نالوالاةحولاءهو-ونم ا

 قرختسا اذافعيطلاباب ولالا ناكف ةردقلا كا:ليصتاببسلاملاو اهتاذإةبوبع لام 9 ٌ

 ١ تاعاطلاب لاء ةشالا نعو لح و نعهللا بح نع هب لغتشا لاب وبلا 0

 دعبلا بيسوه ىذلا لاملا كلذوف هاكر باجا ةيهلالا 0 انكها

 || | ةراكنا ىناثلا هجولاههنم ةاكزلا جارخاب لو نع هللانم برقلل اببسريصيف هللازع
 ||| . هاوس هللاب حواف اهتاذلو اهتاوهشىلالملاو ا 4 مدلا بد>و تباقلا: و بح ْؤك لاملا

 بوحوسيس ثكااثلا هحولا«بلقلاةواسقا 00000 لل :اكزلا ىلاعتو ١

/ 

 ااا !| جارخاب نوتميل دابعلا ىلع ةاكزلا لجو نع هللابجوأف سفنلا ىلءقشم ٠ ]ا
 نأ أ عبا رلادجولا» ءاهل عناملا ىصاعلا نم ل هسقن اهيقيبط اهلج رخخلا عب .طملا كاذب ذيع لاونالا

 / هللا نيب تاددضلا مقىف هوباعو سو ةياع هللا ىلص هللال وسر اوزا ا نيةفان لانا[

 | كادصلا ت 2 دابز نءو#تاقدصلا مسق بيس هبق مهل نوطمالف هيلع نوبعيو

 ( ةقدصلان م يطع لاقف لحر هاناف هتعراف مسودهيلع هللا ىلص هللال وسر تن ألق |

 (نيكاسملاوءارةفللتاقدصلا |

 لاملا جارخاو دبعلا ىلع ةقاش ريغ ةنيدبلا فياكتلا نال نمؤملا دبعلا ناهما ةاكزلا

 وأو ) هنمنوقفانملا روضف
8 - 

 هللا مدان 1 اوضر مهنا

 هللاانيس> اولاقو هاوسرو 5

 هلضف نم هللا انين ٌو.بس 1

 (نوبعارهللاىلاناهلوسدو ١١ نات7اءرثكا انيتؤيف * هلوسرو 98 ىرخا ةهنعوأةقدص * هاضفنم هتلانيتويسؤإلا

 هريدق فودعول تاوج | نوزع ناوكلاوطرشلا زي> ىفاهرسأب ةي الا و هلضف نمانينغي نا ىف نوبغا رهللا ىلاان ا ١

 5 أ ةالصل اهلع لوس را هلمقا ابق حواسب و صت تاق دّضلا فراصم نيب م مهلا ديخ ناكل هريدقت ْش

 نو لوسرلا 0 ا هللامالن م ريقفلاو ملأت :ءلان 5 وكزلا مسق ةىرهزملز للا دا نجاد الع ليلدوهو م هريغا

 ع
 اريخناكل اوضر ممأولو

 يسوفل ه.تباطو 3 2-3 ذدعل | ّ

 ولاقو م ١ ههلوسروهلضف نمهتلاانين قيس ٠) هتلانيفاك ىأهتلاانبسحا ولاقوهلوسروهللا هان امو ٠ نافكأ ندع لنا اوفنقو مهلهنلا مسفاعاوطر تاطا كارد اوضر نأ ولو أ

 : || انينغيف هاضفزم انيلع عسوب نأىف ىن» غار هتلاىلا انا قف هملا جاتحتام ع
 ةهنع انقزريس انل مسق | نم انياع مشن نافعا # نويغار هتلاىلا انا قه هيلا جاتحتام ىنعي

 أماننسحو هعنصو هللا لضف

 ع

 هللال وسر انيق ىرخأ ا

 راكأ !-و هيلع هللا لص

 قهللاىلا انا مويلا انا ام

 ةلضنا توون ذأ

 اهعضاوم نيب مث نويغارل

 اها ) لاقفارف عضوت ىتلا

 ىلع تاقدصلا سنح رصق

 1 ( مهنأواو ) ةوسقلاب

 (هلام ءانإ اما وطر] نيعفاتملا

 هل_ف نم هللا مهاطعأ اع

 (ةلانبسحاولاقوداوسرو ا
 نمهتلاانيب ويس )هتلاب انتقث
 هلضف نه هللا انينغيس( هلضف

 ( هلوسرو ) هقزرب
 (نو.غار هللا ىلاانا)ةيطعااب

 اذكهاولاقول هللا ىلاانةمْغر

 نانيب مثمها اريخ ناكل

 انعا )

 باحصال(ءارقفال تاقدصلا

 ( نيكاسملاو ) ةفصلا

 نيذاوطال



 ذل

 م وو

 رز ًا(ذاخدموأ) انا رع ريع

 5 وهو هنق نوسدنب

 هيل 3 ىلا ول 0( لوخدلان *يه

 أ (نوسحت هوو وخاولتال

 مهد ريال اعارسا نوعرسي
 ا

 وجا سرفلان م و هلل

 نيقفانملا نمو ) مهم و (

 (تاقدصلاىف كراكات | تاكو أ ١ اب 0 0

- 

 تاتدصلا ةعستىف كيسعي

 اوطعأناذ) كءلع نعطيو

 0 ناو اوضراهم

 ماو مهاذاامم

 اوطعي ملناوىأ ”ةأحافملا

 روطط

 مهفصو ليهسلا | ٌو>افاهم

 مهطخم# و مهاضر ناب

 ةيقامو نيدللال مهسفن ال

 هلو ِِع 5
 اساادملع هنالداه احالص

 ا
 هس ا ١

 ةكم لهأ بولاق تبااوتس

 مهملع متانغلا ريفوتب دئموي

 | ( الخدموأ ) لمجلاف
 (هيلااواول) ضرالا ىفايرس

 | (نوحمرهو)ديلا اوبهذل
 حوملاو ةاوره نولوربي
 (مهنمو ١ 0 هلم نيب ىثم

 صوحالاو با أ نيقفا املأ نم

 0 كر ١) نم ١ هءاححأو

 كدلعع نعطي تاق صلا

 نواوس تاقدصلاةمسقىف

 ناف) ةيوسلابانند مسش مل

 تاتدصلاو ما
 ةوسقلا(اوضرا)ا رفاواظح
 71 مهاذا) رف ارا مان أ اهنماوطعي ملناو (

1 
 ل

0 

 - مْ « سئاعلاءزجلا ) 00

 ا 0 لق رمل عتفم كبف نو ١ اقفنا # الخل وأ

 و *ء لخدنم

 مد هوما وليقال 3 هللا اولول #لخساو |

 _ر ر

 " هدأ ع
 دب نمدا> دنموذا> دتمو 0001 وام اناككىاذ ااح دم ى عرق

 نوعرسسإ 4 نودمحت
 1 دربالاعارسا

 0 وقعيأر قوم كبيمي# كزل 2 0و ةزاج انو 5
 .٠ 5 م - | ءوااس ع

 نورمج ىرقوح واس رفلاك ىش
 ري ,

 ١ ملا ىف ف كماليريثك ناو مضبكزلت | 6 تاذدصل
 ىباؤ تازئاهنا لبق ه# نوط 7-5 مهاذااهنماوط طخ

5 
 مق ه

 ٠ كبحاص لا نورتالأ لاق قفا انملا ظاوحلا

 | جراوذلا سار ةرصيوخاىذناىفل

 | ملناو اوضراهتم اوطعاناف فاهتع

ِْ 
 ب 2 0 - 1
 ىو لدعي هبا معزبو م |

 |ن.هه - 3 2 2 5 200 5 ٠
 ا ةكم لها بواق فطعتساف نينح مانع مديل 1س وةيلع ىلاعت هللا لص هللال وسر 00

 ةاغروف يس |

. 2 ٠. 

 لاقق مهيلع م مانغلا ربو وح

 نم

 رتتسي ى
 3 ٍِع
 ”ضرالاق برسلاوهو هيف نولخدي لوخد م ىوعل 3 ذا>دموأ

 .اهحو نسما لاقو ص لا ةذلح ىلع 5 ولخدي

 4 هيلا اولول

 مهو اد رخو دلا اوي را ىأ هلا اولول اهقضأو ةكمالار بك ىهو ةثالثلا

 مهضغب ةدشل نيقنانلانا ىنعملاو ناكملا كلذىلا نوعرسسي مهو ىنعي 3 نوحمجحن

 و او عسوهيلع هللاىلص هللالوسرل

 تي هللا ىلص ا وسد ف

 2 م ا لعوأ ةفصلاءدهن أراكم | ودحوو 3 1 | ىنعملاو ©

 ةده 0 كل 5ك اونرع نأ اوردقول نينمؤل

 0 منو 9 ىلاغتو هناممس هلوق # مايا مهضغب ةدشلديلا اوراصل ةنكمالا

 متلاةرصي وللا ىذىف تازن# تاقدصلا ىف

 نع كقر

 . هللالوسرلاقف لدعا هللال وس راي لاقف ميك بن ٠م لحر ةرصيوطاوذ ءانأ أف مق

 .جراولا ل سو هوريه زنبصوقرح هعماو ىمي

 وه وسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر دنع خ نخحامني لاقدنعهللا ىذر ىردخ ا دعسىبا

 1 ملنا ترسخ>و تبخدق ةياور ىو لدعأ ملاذا لدعي نم كليو 1_سوفيلع هللا ىلص

 0 هيلع هللا ىلص هللال وسر لاف هعنع برخاف كم 80 ل !نديا:تاطلطا نأ رع لاق لدعا

 ةياوروؤ دار مههأيص عم همايصو مو.ااص عم هيالص 0 د اياصعأ هلو اذ هعد [سو

 ع رقارت نرابخأل كات

 | قرع اك مالسالا نم ةياورؤقو نبدلا نم نوقر ع م انعا رش

 دولاب منعت ظاوحلاو 5 هللا نيقفانملان 0 لح رلاو 7 لاكو ة كيه د نم مهسسلا

 ةباعابذهع تردح ةيدايلا لهأن م اح مق نأ انا 5 ةداتق لاقو 5 لا دانف كار
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 | ) : 5 ” ءلمأ هللا ناكنثل هللاو دماب لاذ 0 مسش وهو سوديلع هللا ىلص ىنتلا ىف
 نبا لاقو ىدعب لدعي اذند كليو ودبلع هللا لص هللا ىن لاقف تادعاق لاذع نأ

 ]| هتلالزتاف هاوب.نمالا اهرثؤيالو بحأنم الا دحم اهطعيام هللاو نوقفانملا لاق ديز
 موه و ّ ”يددصلا مس تاس م نيد ةانابا نمو قع تاكل 2 00 اءتو هناعس

 0 هناع ا دحاو ىقءعإ 5 ا هز اع لاق اهو كاع نعطيو اهشرشىفو

 .٠ ع
 ناو 0 ابنمدق َّى كنعاوضر ىقعإ 3 اوضر , 0 توج ىلإ 34 امد اوطعأ

 او رطح#مو كيلعا وباع 55 م مناو ىف يعل د نوط 6 ماا

 3 كد



 صخلاب مهمدعيلأ هم ١م, لج رهاطعأ ام مهاطعأا أهلا ناف امندلا 9

 بعاتملا نماهظفح و اهعْ نود اكرام بسب 7 امندلاةوم+لاىف اهب مهب عيل هللادير باع او

 5 ا «نورئاكهو م هسغلا قهزلاو 8 با اصملاو كادشلانماهيف نوريامو

 جوراخا قوهزلا لصاو مهل 3 ردتسا كلذ نوكف ةقاعلاف رظنلانع مما نسل اذتشم

 واقرفكل * كم مهامو و نيإسملا ةلجن 1 ملاك مكتمل مهناهللاب نوغلحتو قه ةبوعصب

 نورهظمف نب نطل مهب اولعش ن نأ م نوث < < د نوقف 0 نكت وال

 اناربع تاراثلزا طير راق 7 ِ نودجمولطةنقتمالسلا 0 1 0 0 0 م 1

 تلق هامادلافرورسسلاوةذالا امو امنذلاىف اباذع دلولاو لاملا نوكي فك تاق نأ

 مهدالوأ الو مهلاومأ كرجتالف اهربدقتو ريخأتو مدقت ةيآلاىف ةداتقو دعا لاق

 ابانعدلولاو لاملا نوك ببسنا لبقو ةرخ 5 .ممدعبل هللادب رباعا ايندلاةامحلا ىف

 م لصحت اموه اندلاىف
 لوقلا اذه ىلعف امهيف ةعقاولا تئاصملا بيسي لا و نزة1لادادزبو اهظفح ىف قاما

 بيدعتلا اًفذيهناب لوقلا اذه لع رواد ةينألا مظن ىف ريخأتلاو مدقتلاىلا ةجاحالا

 بيذعتلا اذهب نيقفانملا صيصخت ةدئاذاف مهرفاكو مهنمؤم مدآىنب نم دحأ لكل لصاح

 5 قاشملاو بععاتملا نم

 وهوباذعلا اًذهنم ةدايزب نوصوصخم نيقفانملانإب داربالا اذهنع بيحأو ايندلاىفا
 نكيإف ايندلاىف هلةلصاخلا بئاصملاب باثي هنا 1 ةردقالا قرع هنارعدك نمؤملانا |

 دل هلااورمإ ةردقالا ف كرةسبال 26 كاتم هاو امثدلا ىف اياذع هقحىف دلولاو لاملا

 دلولاو لاملاى لع نزحلاو مثلاو ةدشلاو بعتلانم ايندلا ىف هل لصحام قف باوثاق |

 ايندلاىف نيقفانملا ىلع بادع دلولاو لاملانا رايتعالا اذهب تدثف امندلا ىف هيلع اباذعأ |

 ريغمتلا ليبسيف ةقفنلاوا مبنم ةاكرلاذخأ ايندلا فامبم مهيذعتنا لبقو نينمؤملا نود |
 داهذو ءدلو لتقىلع 0 !| باث.الف وزغلا ىف دلولا لتقاعرو كلذىلع نيباثم | |

 ع يقلل ف ةرسكلاو هقافشناىؤ هركلاو هايؤحو هعج ىف بعتلاب مبدع ليقو هلام أ ١

 جرو ىنعي # مهسفنأ قهزتو 8 هرذعيال كلمىلع ةرخآلاىف مدقب مث هيجل ٍ
 باذع دعب مهبقاع نوكتف رثكلاىل !ع نوتوع مهنا ىفللاو ه# نورفاك مهو مهسفنأ |

 منا نقلا انملا ىنمي  هللاب نوفلحمو 88 لحو نع هلوق 6#: : 0 آلا باذع امندلا ١

 هناعأ 0 ©« كشف م هامو 96 مكستلمو مكشد ىلع ىنعي # مكتمل

 قافنلا نم هيلع مهامىلع اورهظتنأ نوفا مهنا ىنعي *6 نوقرغ 0 يكل "ا

 اورهلابرهم اودحووا ليقو ها اعراس أدم نودجيوا » ١ ١
0 

 افلو ميلا اوراصل مكنم مهسفنأ ىلع مهدنع نونمأي اموق نودجيول لبقو هيلا أ .٠ ع

 هل

 م( مكتمل )هياععأو او ىنأن .هللادبع( هللابن وفلحمو زرخ قؤمومدقم( نورفاك م- هو

 أ 0

 | ه6 ايندلا ةويخلاىف اهب مهبذعيل هللاديرياعا #9 ىلاعتو هناعس لاق اذهاو هيلع هللا ةمعن

 ا لمحنوىعتلادادزا الصحاذاذ امهلمص 4# ىف

 ١ وك 5

 قاسلالا ةقروأا ىذلا م ةراع ا ل الاف 0 قع «« تارانموأ وف

 اونوأامنسحمتستالف ىنمملاوهتسحن م بد هدمه ضار رو رس هد رست نأ ىفلاب ناكع اللا 0 ادلاةويحلا فا يدل

 تاوبأ ىفهنم قافنالاب وأ رف 4 ةءارب 0 روس مبئاص

 0 هانوهراك مهو ريدخا

 و م-هااوما بهذ
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 اهظفح واهعمجو ا.هدالوا

 فول اواهب للاوارم>و
 ناذع اذا 0ك اع

2 
 مهو 2 قهزلاو )

 مهحاورأجر تل ء(انور هاك

 تب ما قوهز كلا لع

 ىلعأي دل تا

 هنال ملصالاب لوقلا نالطب

 لاومالا ءاطعا نأ ربخأ

 ةتامالا وبيذعتال مهلدال والاو

 هللاةدارا ىلعو رفكلا ىلع

 ةكالزا نال اللا لاك

 ةنامالا كازا اذكو هلع

 هتلانوةلحنو) رفكلا ىلع

 نيلسملاةاج نا (مكل مهنا
 موق منكلو م 2 مهامو )

 لتعلا نوفا 1 نوةرش

 ةيقتمالسالاب نور هال 3

 اناكم ( ألم نودحبول)

 نييصعم اهنلا ١ نؤ_كي
 عن ع ع

 واةعلقوا ليح ساره

 وأ ( تاراثموأ) ار رد

 ا اذعأ ( مهدالوا

 ةرح الاق ) أهي مهب دعبل

 جرت ( مهسفن أقهزتو )

 ايندلاة ولا ىف ) مهسفنأ
 ( مكنه مادو

 ( تارا 70 هلا و ادم نودجنوا ) مكفويس نم نوفا ( نوقرش موقمهنكلو )ةيئالءااورسلاىف



 ءأ وهو 010 2 اخركا لالا لع تصن نيهركمو أ نيعئاط ( ١ كد ارط ) رااءوحو3 0

 ام منةفنأ 2 9 لل.ةثن نا )ءانعمو رينا ىنعم ف

 نا 5 لقمالو اضدل 8 ةمولمال

 عع
 0 زاحدقو تكدس ف١

 مهمالع اهدرب ماسلا هيلع

 هللأ انفالرا اهليشالو

 مأ زلاريعنمى اعوطهلوقو

 ع -

 ىااهركو هلوسرودهللا نم

 مارال يا ءاكل
 نوقفانم مهنال اهاركا
 ااه قاشنألا ناك

 ( مكنا ( هارت اك

 منك ) مهتاشا درل ليلعت

 رق (نيقساف اموق
 لبقتأ مهعنءامو ) نيت - ٍِع * سا
 ةزج ءاماابو ) مماقشت ممم

 (اور ,ةك مأالا ) ىلعو
 لعات نأ

 ىو ني_هزاد

 نيد

 نأو ا

 مهعنم امو ى اءال و عفم لقت
 مكر فك الا ممئاقفن لوبق

 نوتأيالو هلوس ربو هللاب )
 ) لاشك معوألا ةواصلا

 نوقفنالو ) نالسك عج
 0 ) نوهراك مهوالا

 هللادحو ام نوديربال

 ىف ع وطاب مهفصو ىلا عت
 انهه مهذع هباسواعوطهلوق

 مها معوطإ ا نال

 قم مازلا ريع ند هنوا دب

 سوف اعهللأ ل

 52 وطام و مممأس رنموا

 ا وةهأر 57 ,ءالا كلذ

 وأ ان اكد كو مهار 0 مه رفغ لا مو 1 ا

 هتألأ كموانالو مهلر 0 تر دنس مو هللا رفغإ نا أ تلق

 ا لوبقلا مدع ىنممو اديز - 0 رمح هللا مر كاون قا تالا رطل ذ
 3 ذل ككاقفن م ليت نا ىأدلا : قرأ #« كت لبع نرلاشرك و اطيوطل ردت لق
 'اوقفنفاونمع ناب اورعا مهناكلوبقلامدعىفنيقافنالا ىواستف ةقلاملا سنوراه ولأ

 0 لبقتا| ىننو 0 0 نبدج لوق باو> وهو ,هنم ل.ةت له اوراظنو

 لعمال ملعت © نيقسافاموت مت مناو) 9غ هلوقو هيلعا وباثبالناو .نمذخ وبال ناني سما ظ

 ٠ اا ورفك هنااا لقت :مهلم لبق مهامو »الربو ,شوناسهدعبامو فانئثتسالا ليبس

 0 ننال ءاملاب ليش ناىب داكلاوةزجأرقو»م .٠ رفكالا م ماَقْشن لوق ةمهعنمامو ىأ # هلوس و

 © ىلاكهوالا ةولصلا لانو عاش لعفلا ا اش ”ىرقو«قيقحريغ تاقفنلا |

 ىلع نوفاخالو اباوث امهب نوجربال ونال 7 نوهراك ,هوالا نوقفنالو هه نيلقاثتم

 را لاقاك مهل لابووجاردتسا كلذناذ «مهدالوا الو مهلاوما كبعتالف له اناقغامهك رت

 هللا ىلصعتلا اور نذأتسادنا كلذو قفان 0 وتلا رن اهرت راموطاوقتت لق

 اذهلداب ٍلةىأ ل ةهيلعادرلجو نعل لزن اق ىلاممكطءأان أ لاقو هنعدوهقلا ىف (-وهملع
 نيدركموأ مكسفنأ لبةنءنيءئاطاوةفن أ ىندياهر د أءوطاوةفنأ قافنلا ق هلاثمأ و قفانملا

 عقواما قافنالا اذعنال # مكنم لبةتبنل 9 قافنالاب مكاياهلوسر وهلا مازلاب قافنالاب
 قفنا نم لك ق>- ىف ةماعىهف نيقفانملا تانلا ف 3 ةضاحاتنكزاو الا دعو هللا ريغ

 ا هلوقب لوبقلاعنمببسب للع مث 6# هنملبشنال هناف ةمعسو ءاير ر ةقفنأل ب هتلادح ور هلام
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 كوقفاول ه# كوعبتال ا ادصاق ارفسو هه ذخُأما لهس اس رتل ابوين داعفت 3

 نيقلاووسلا رك كر وهةقشع عطقت ىتلاةفاملا 6 ةقثلا هيلع تدعب نكلو 8#

 َن ولعت م

 الاقثو انافش اورفلا لوش ,لحرر ع هنا لاف كليف ل
 ىدحا ترهذدقو ٍبيسملا نيديعس جرخ ىرهزلا لاقو اليقثوأ افيفخالا ىدجأللا
 ىنكع مل ناف ليقثلاو فيفخلا هللا رفنت سا لاةفرض بحاص ليلع كنا هلليقف هن

 صج ىلع ايلاو تنكورعنب ناوفص لاقو عاتملا تظفحوأ داوسلا ترثك برآلا
 تاقف وزءااديرب هتلحار ىلع قشمد له نم هننيع ىلع ءابحاح طقسدق اعش 3

 رف هللادتع 0 تنم

 سدل تايافكلا ضورفنم داه+لا نا ىلع كلذلدف لاحرلا ضعبو ءاسنلا ةوزغلاكلتىف
 ل مكشفنأو مكلاومأب اودعاحو #9 لاك هيا هلوق ع رعأمشلاو نايعالا 11 -

 1 لل

 ع نيش داك

 نأ ىنانثلا لوقلاو داهبللا نضرف هيلع يضف داهعلل ةللاص ةيوق ةيل

 مكلذ ىنعي © (ملذإ» هسفن نود هلاع ادهاع نوكيف هلاع وزغف داهدلل لصإ نمت هريغ

 مر داهجلانا هانعمليقو هنع لقاثتلاو دوعقلا نم ىنعي # م 2 داهجلا |

 ”مدكن أ إل هب هناون

 كوم ةونعىف سوديلع هللا لص 00 اوفلخت نبذلا ا

 هرب دش راعخا كنق هكا راض ِ

 مكلريخ داهجلا با ون نا ىنعي # نول

 ناكولؤت لج وزع هلوق د
 ةمرق ةله-س ةعنعىنعي اضىعديلا مهوعدنام ناكؤل

 رضاح ضرع ايئدلا لاش اهعاتمو ايندلا عقاشم نم كل 0 ضرعلاو لوانتلا

 كيماوحر ,ن ندي كوءبتالو# اسر قالهس ىنعي## ادصاق ار 000 ,> افلا وربلا هنم لكل

 ناسنالا ىلع شي هنالدعبلارفسلا ةقشلاو ةفاسملا ىأ «ةقش نكلوؤ#

 اعمط كاومبتال ادصاق رقبسلاو ةلهلسا ةونعلاو اسرق ضرعلا نك , 5 نمو اهكرل

 مورو عاف 2 اوناكواد.عب رفسلا ناكامل نكلو مهل لصد ىتلا عفانملا كلت :

 ماع تدعي

 ا ,اذا هلا مع ىلاعتو هناعس هتلاربخأ مث #ببسلا اذها اوفلخم منا مرج

 مدل هك هللأب 1 مدنا و ل هاوةوهو هللاب نوفغلح داهدلا اذه نم ماللسل | هب ِع ا

 انمطتلا 1 ور مك ع مس كك 0 نك 0 نيذلا نيقفانملا ١

 ١ اههرحاوأ ايهيلك امهنم ركل نكمااعب 6 هلال بسيف مكسفناو مكلاوماب اودعاجو ف

 1 7 انهطةساول 3 نردتعم كا ا نوفلخمملا ا 4 هللاب نوفلاعسو

 أ هناالاالاق اهو انام هللااب رفنتسا أنبا لاقوة .> اح عفر

 1 لدبو تايافكلا ضو رةنمداهللان د ما لوالالوةلاود عم ا

 أ ةندأاق كال و هللا لص ىتلاناوكوسةو نع تر تاب هلا دمها .

 ١ تالآ ليصحم ىنع هبىوقتب لام هلنمىلع بخيناعا داهملانا لوالا نالوقدبف

 1 هيطعل ناب هلاع داهملا هيلعف ب رحل لصيال ف تا نصي سمو عاو لام انك

 | نيقفانملا ف لزن مث هنعدوعقلا نم

 اههرحايوأ نكمأ َّكأ امهم 4 ةءارب ةروس م داهلا باجيا هه 1 0-1 (مكسفنأو ,كلاوماب او

 ةحامطلاو لاخلا بسح ىلع

 داهملا(مكلذ هللا لدسىف)
 5 (ملريخ)

 كلذ نؤك (نولعت منك

 ىلزتو هلااوردايف اريخ

 كوم ةو وْنَع نع نيفلحم لإ

 ناكول) نيقفانملا نم

 نم كل ض ىعام وه (اذع سع
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 نوفل »و)ةقاشلاةطاشلا

 انعط:_ساول هللاب

 اودهاحو) لايعلاو لاملاب |

 ىف مكسفلاو مكلاومأب

 هللاةعاطوف ( هلال يبس

 (مكلريخ) داهجلا(مكلذ)
 ( ملكنا ) سوالا نم

 نوقدصتو(نولعت) متكذا

 ( ابر قاض ع ناكوا) كلذ

 (ادصاقارفسو) ةسرقةينع

 ةونغىلا (كوعبتال) انه

 سفنالا ةييطب 5

 مهلع تدعب ل

 ماشلاىلا رفسلا ( ةقشلا

 اذا مكل (هللاب نوفلمحو) |

 نس
 -_ت

 (ان 2 ه7 دلو لو رار 0 اق نسنلا رهياخصاو 4 ريتش نب بتءمو سد# نب دحو ىنأ نيهللا كوع معدل 1 : ةونع م 0م



 ذلاةلك لح ,كنذل

 52 ىلا م-موعد ىأ

 هنوعد (هللاةلكو ىلفسلا)

 دف (ىه) مالسالا ىلا

 ىتلاب هتلاذلكو (العلا)

 1 0 يمت

_-_ 

 فكلا

 عقرلاو فطءلاب بوعي
 هذادحو  فاشنالا ]ل
 هللاو درر تناكولو رمل

 لأ رع (زبنع

 لعأ لذن (مكح) هتلك
 اورفنا) هتمكحم كريشلا

 مكطاشنل روفنلا ىف (افافخ

 مكلعهتقشمل اهنع(ال 3

 مكلايع ةلقل افافخوأ

 اناقتوأ اي كل الات
 وأ

 ابايش
5 032 

0 
 اضارصو احاكحوأ ااعمو

 ةهةنم الاقو حالسلا نم

 ِِع 7 :

 وأ ةاثمو انابكر

 زاهموا اخويشو

 ( ةلك لمحو ) ةكئالملا

 أ هتللاةلكو) ةموعدملاةبولخملا
 ةحودمملاةبااءا!(ايلعلا ىه

 ةمقتلاب ( زينع هللاو.)
 (مكح ) هتادعا نم

 (اورفنا) هناملوالةرمصنلاب

 ةونغىلا مكبن عما وج رخا

 ( الاقثو انا_ف> ) كوب

 اطاشنلاشو اخوشوانايش

 انافخ لاو طاشن ديغو
 الاقثو لالاو لاملا نه

١ 
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 أ 7 رشاعلاء:
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 ردن موي ودعأا| ىلع هوئيعتلوا راغلاق ه

 'مكلا ةوءدوأ كرمألا ىنعي ه© لفسلا اور رفك نيذأ الك لمحو © هتلاءرصن هلوق

 : : : كلذ لمحو ىعالاو مالسالا دو درحوبلا
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 ع 0 ايلغلا 5 هتلادلك و 3 5 5 1١

 ات هنلالص لولا
 :لان هلباَدْل 3 يي رّثوهرضح ث.ح هإدرصنو هظفح وأ نطا ىل اهله ةكئالملاب

 رع قافزاو اهسفنىف ةئلاع هللاةلك نابراءشالا نمه.فامل غل غلب اعفرلاو نيذلاةلكىلع افطع
 0 ل

 اد لصفلا ل راشعاالو هقوذتا ناب راد

 ”اهترتكلو كلاغ 21 مكيلع 21 هع «الاقثو داو طاشنل * انافخ اورغنا

 ”موتكممانا لاقامل الو اناخوز كلنا نان مالا لانا اشعر اناكرألأ

 ىلع ةقوطعم دابللا 57 ليدحو 0 با زحالاو

 ”> ص
(2 

 لاا هذدسات وأ هاأدبملا هناف ةشدملا ىلا رافكلاىددا نع [س ا

 ل

  هريب دن ءسعا 5 م 52 زب نعدللاو

 ع

 0حرح ئعال الع سنللزت ىح من لو رغنانا .اىعأ !-وهيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسرل

 ردي موب ةكئالملاب هرمصن مث فرولخاو ةلقااةلاح ىف راغلا وهو ءادعالا دك 202 كفار دو

 ُ ةماقلا موب ىلا ىلق_س نى كارشلا ةلك ىنعل ه5 لفسل !| اورذك نيذلا ةلك لمحو هه

 ةقاب ىهف هللاالاهلاال ةلظ ىه سابع نءالاق اف هي مكحزب نع هللاو اءلعا| ىه هللادعو ف 0ك 0 10
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 .دكلانم مهيياهق اهوردق اوناكام ىهاور فك نذلا ةلكنا لقو هيلاع ةمايقلا موب ىلا

 هدعوام ناكف مم رفظلا و رصنلا نم هدعوام ىه هللاّدلكو هواتعمل -وهيلع هللا لص ىنلل

 ىنعي ««الاقثو انافخاورفنا## ىلاعتو هناعس هلوت # اقدصواقح ىلاعتو هناحمس هللا

 ناذهو اهف مكلع لقت. ىتلا ةفصلاىلعو اهيداهجلا كلع حدا ع !|ىلع أورفنا

 نسحلا لاقف 0 تارابغ تقلتخا اذهلف 0 ماسق ارانوتت لحفل نادم ولا

 لاقو اخوينشو ابابشىبمي ةمركعو ةداتقو دهاعو كاححصلاو

 ونأ لاقوةاشموانامكرىفوعلاةيطعلاقو طاشن

 ربعو اطاشن سابع نبا

 قىمالاشو ءارقق قع لاملاَن *ىه انافخ اص

 3 ركقعشلاهلىذلال ]فلا ةإةعيضال ىذلا تفتش ]الب ذر لا وداع

 حالسلان ا انا كف وَ ءرومشد أل اهاالاق ىلا ملا نم َ رسبلا لهأ انافخ لا سا.عنءا نع
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 رتل سه ىعلا الاقو هنم ساعم

 لبقو منم نيرثكتسم الاقثو عابتالاو ة ةيعاخلا نم افاقَح لو نيلهأتمو ابانع علق و

 1| جورشلاف نبيع رسم ىقعي اناف>

 | .٠
 اورفنا لاعت وت ةلحا د اهلكلاو>الاءدهنال ماعادهنا 2 و هلدادعتسالاو
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 هيق ىورتلادعب ىج جعل الاقنو ريفنلا عاعس ةعاسوزغلاىل

 ىلع ىنعي الاقو ائاذَخ

 ءالعلا نم تلقءصالا ع ىدماتف كلذدك صالاسدلو ريقفلاو نءزلاو ضيرملاىتح

 ناكامو هلوش 5 الأ هده تح ل ساد ع نءالاق ل هنأ 7 بوحولا ىلع هلج نم

 ىلعالو ءافعضلا ىلع سدل هلوق تخش ىد_ءالاقو ةيآلا ةفكاورفنل نونمؤملا

 سمالا اذه لج نم مهنمو ةينالا قدرا

 نع ةورعن :. 2 ) او م وديلع هللأ ىلص هللا لولا , 2 يا ار ردبدهش

 4 نولسملا 2

 ع - . 0 5
 دل أ لكل داهتلا مؤاي اده ىلعت تلق ناؤءامهم مشل
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 1 و ءامعأ ككف ل لعاشم دعو ل لعاشم لبقو هلم ْن
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 ىلع هيلع ب واقلااهدنع 8 ىتلا ا «دتكم هللالزن 0

 هوس رو مث 7 ةكماللا قع سي اهورتمل دون هدب اوف اع زيم ناكهنال رهظالا وهو

  0رافكل تداكدق نيطايشلادبك» هرداون ىتتنم دكاعاو
 ١ ١ . رانلا ىلا مهنه ىهنتملا لعاحو ه !وءعنص اعارط مهكلهم هللاو

 نوكسلاو ةنيب معلا هللا لزتاذ رع هك دلع هتنيكس هللا ا 0 هناعسدلوق#
 من أن نال 1 |ىلَغ 0 ءنإ لاقو 0 2 هللا لصد هلوسرلع

 | كلذ لبق ن 95 ٠م كا ا تنازل

 5 - لضف لع ةلادلا 5 3 , الا هذه نم ةطب ل هوحولا لصف 0-0

 م7 هنغىاع هللا ىخر قيدصلا ركب ىلإ قدس 0-0

 أ نطاب ع اهلطم ناك راق ةكلانم راغلاىف ىنتخاامل !سوديلع هللاىلص ىنلا ا نأأبم
 هترعح راتخاف نيد ضاوملا نيقدصلا نيةداصلا نينمؤأا نم 0-2 2 ةيدصلا] ا

 هللا صخق ىلاشت هتلانذاب تتاكةرحملا هذهنإ اهموءةلاح دلل ولا املاك
 لدي صيصخلا اذهو هتريشعو هلع نم ءريغن ود ركبابأ ودلع هللا ىلص ةيياةيمتإا أ
 هلوش ضرالا لهأ بتاع ىلاءتوهناعسهتبانااهنهو ههريغىلع هلضفو ركبىبأ فرش ىلع
 نا اهنمومداخت ىلع لل ذاته ورا دملا كنا ينو نار د راس ا
 الو رقسوف هسوهيلع هللاىلص هللال وش ر نع ير مل هنعىلاعت هللا ىذر نك اندنسا َ

 للداذهو هلامز الكا ناكل ردا
 و هلدسفنل ذو راغااىف !سوديلع هللا ىلص ١

 ىف لل تاق ينمو ر؟هادت تع ةص و ةترع قدص ىلع

 1 اوس هللا نا اهنمو وءهلضفىل ع كد اذه ِ
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 ني ركاب قأ | ءالعلا صضعب رك هنعىلاعت هللا ى ذر دل ةليضفلا 4 هيأ 9 اذهىفو ||

 ١ (سوديلع هللا ىلص ا أ 0 م :«:لاوحالا رثكأف 0 هللا ىلص هللالودش رنا |

 هلوسروهتلاب ناعالاىلا ركب وب اعد مث نمآ نم لوارك ا اكفهللاب ناعالاىلا قاظااعد |
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 لوشذا ىلاءثو هنا_عس هاوش هريغنود ر 00 هةاوح لع صن ىلا-عتو هناوعس هللانا إ

 ءهلضف ىلع لددعمهّللأ ناكندو ىهنلا ناك ىلاعتو هنا هللا نا امنمو هنو ةيحاصل

 هللاو هلضقىل 8 لئادا 3 ةهةصأ صاخاو رك ب ىل أ ىلع 4 ديلا لازؤتا اهنمو«هريغىل ع هفرشو ا

 لا زئاب ودع اع هللا ىلسىنلا 3 داو ىنعي ياهورت ” مدون< 4 هدبأ ول ىلاءتو هنا داو قد# اعأ '

 راف كل[ بولق ىفبعرلا قا ليبقوهتبؤر نع مهراص صب ًاورأ افكلا هوواوترصل هكتالا]
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 ةدمالان ٠«.م هءاقىق
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 ىلع (هيلع) همن نواصيال

 مسو هيلع هللا ىلص ىناا

 ناك هلال ركبىبأ ىل_عوأ
 ةبلع 00 اح >2

 ا مالسلا

 0 , ملدونحي د عداد 6

 هو-و قنا ةكمداملا

 2 لعو اهدنع

 3 ' بع ره راصي 15 هدامكلا

 مو ةكئالملاب 39 وأءورب

 نينحو با زحالاو 0

 نينحمووباز >الامونو

 ىنعي ( اهورثمل دونحي )



 م ١١م ززح 7 7

 نمل رذعتملا مردعملا ”ىثلا كلع هنا ىناثلا لوقلاو هريغ ىلع هيسكرذعت ىذلا مودعملا

 ةلصو سانلا قوةح نمهلج لقثبام لكلاو مركلاو ناسحالاب هفصو هيفف هيلع ردشالا

 مراغملا نم ناسنالا بومام قا بئاونو فيضلا ءارقاو لابعلا سماب ما.ةلاو ماحرالا

 نالعالاو نالعتسالاو كنع عفادمو رصانو ماح ىأراح كلان أ هدصق نمل قوقملا ءاضقو

 نامالاو دهعلا ةمذلا ودلع نج دزب ىنءي هيلع ءاسناا فذقنيف هلوقو ىلا راهظا

 ىلع ىثلا لعفا لاش دوس ةرااهولعت ىلا ضرالا راو لبحلا ةباللاواهضقناهرافخاو

 ةريهظااو ريسلاو للا ىلع ىوقلا ريعبلا ةلحارلاو كتنمه ىلع ىأ ءارلا رسكب كلسر

 فطعتق هتحن نم اهيوثمفرتو اهطسو ةأرملا هبدشت هوحن “ ردح قاطالاو كلو دك كفو

 ١ لجرلا فنقث لاق نقل فقث اهاوقو ضرالا ىلا لصي الثل هلفسا ىلا هالعأ نم افرط

 "ليلا لوأ ريس لادلا فيفخت جالدالاو مهفاا جاوا 3 قافطف انا راح اذ 0
 الا نوكشوءارلارسكب ل سزلاو نيالا تاذ ةاشلا ةكملاوءرخآ ريس اهديدشتو

 ١ تيرخاو لبالا رخآ مالظ 500 عيتصااع اعداذا منلاب ىعارلا قعن لات نيللاوه

 ١ دقو ليادلا وهف قيرطلا ةياده هندار اودي دهلاب رهاملا وهو ثيدحلا ىف هحرش مدقت

  مهقلحو مهدهع نم بيصشب دخأأ 5| نالف لآ ىف افلح نالف سع لاق افلح سع

 . اعرق برش سرفلا برق لاقب ضرالانم عفترملا لتلا ةكالاو صاخمتالا ةدوسالاو

 ' مالزالاو ماهسلا اهيف لمجت ىتلا ةبمإلا ىه ةنانكلاو عارسالا نوداودع ادع اذا

 ١ تزرام لاق رابغلاناشلاو لافلاك ٌجاوملاب اطدنعاربن ووسقتسي ”سياوناك ىتلاجا ادقلا
3 

 ٠ ىرشأ ىأ وأ هلوقوأيذش هنماوذخ أيل نأ دارملاوُأب 0 دقت شم اان أ ًاسشانالف
 بايثووذمهىأ ءانلا كيو نيضنم' هلوقو نصحلاك عفترملا ءاسنبلامطالاو عنطاو

 ا ةامملاءاف ايوه ل !املا اذه هلوقو رد_لاكرقلا هيفعضوب عطوملادب راو ضي

 ةعفنتم مودأو ارخذ قار هل و هللادنعرأ نيللانم لومخحلاو لا اذه ىنع#

 لومحلا ماعطلاو تدب زلاو نعام راح ع نم لمح ام ىنعي ريمخ لاجال ةرخآلاو

 - هللادنع لضفأ نسل ةراع لحال نبللا نم هلمحن ىذلا للا كلذنا ىنعملاو اهم

 ١ ىلوالا ةياور و لدعلا نم مهجلاب لاجلا اذه قىور ةنفو و ل لمح ام

 كرو لسوةلع هللا للص هللال لو_سر لخدامل ىر ره زر لا لاق ! رعأ هللاو 0 ّ ويش

 ات وبكل تع قابقنا] لف قام قح ماج نماحوزىل مات و هناهس للا لسرأ راغاا

 تلطلا 0 مهراصبأ معا مهللا !سو هيلع هللا لص ىنلا ناقو راغلا ف ىلعةماع تن ليقواتيب

 0 ومالا نضرب رتكت) راثلا اذه الدوا نولوراغاالوحالاعشوانرع نوبرضيب
0 07 : 

 هللا ىخر قيدصلا ركب ىب |ىلاب سن دقوا ر عشر يسافتلا صضءب ق تددحوو تويكتعلا تين

 هاو وهو هنعىلاعت

 ا 00 لا ىبرق رى :١لاق
 ىدر -

 راهظاب هدم ىل ١ لفكت دقو *  انمل انتل نافأ 225- ضال

 ( اعاو )

 راغلاةِلْظ ىف ل َّق نو 007



 1 ةءارب ةروس 117 4 ١

 رابخا مهتريخأو ةيدلا كيفاولءجدقكموقنا هإتلقف سوديلع هتلاىلص هللا لوسرسعأ

 لالالا الأس لق ازريإف عاتملاو داز لامه بلع تطضىعو م-مسا-لادنربام
 بتكف ةريهفن صحاح سحأف و 3 كانك كدككانأ هلاشف تفطتساام انعم

 درع تاهش نبالاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصمو مدأ 0 ةعقر ق

 اراحن 2و . 0 ريبر ل | ىقأ وع 0 0 نايبذال ل ١

 ادع 1 0 نم لسوهيلع هللا 0 جر دل ا ١

 مهراظتلا 1 ولاطأ امدعب ا ال هرج «يظلارح مدر“ كت هنورظتنيف 600 |

 طل م ملأ رهظ ىلع دوم نم الحر فول رج ىلا او الث

 كلعإ ف بارسلا م لوزب نيضربم هنا و ودع هللا ىلص هللالوسرب رصبف هيلا 1

 راثف لاق هنورظت ىذلا دج اذه برعلا رشعماي هتوص ىلعاب كاق نا.ىدويلا

 ماقف لوالا عسر روش نه نيشالا مويكلذو فوعنب قر ىف م لزؤت ىح نيعلا 4

 راصنالا ن م ءاحن م ٌقفطف اتماص مسو هيلع هللا لص هللالوسر ساحو سانلل ركيونأ

 نص هللا وسر سمثلا تطأ ىدح كي يحن د هللا ىلص هللالوسررب ملنم

 هللاىلص هللالوسر سانلا فردف هلادرب هيلع ليظا .أ ,لبقاف مسوديلع هللا
 ةرمثع عضب فوعنب ورع ىبىف اسوديلع هللا ىلص هللال وسر ثباف كلذدنع ؛وديلع .

 مث -وهياع هللا ىلص هلال وسر هيف ىلصو ىوقتلا لع سسلأ ىذلادهحدملا سسأو ةليل
 هيلع هللا لص لبوسرلا نوعه نع تكرب ىتدح سانلا هعم ىثع راسق هتلحار كك"

 لبسو ليهسل رقلل اديرنع ناكو نيمسملا نم لاحر دموي هيف لصيوهتو اال
 تكرب نيح !-ودهيلع هللاىلص هللالوسر لاقف ةرارز ندع-أ رحىف نييدي نيمالغ

 نيمالغلا ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر اعدمت لذملا ااا ما هناك هب

 هللا لص هللالوسر ىباف هللا ل وسراي كل هيمن لب الاقف ادعم هدم ديرملاب امههواسف

 هللا ىلص هتلالوسر قفطوا دعم هانب مثامبنم هعاتبا ىتح ةبه امينم هلبقب نأ عسوديلع
 لوشو هنايش ىف نبللا مهعم لش سود

 نيطاواب را اذه - راما لاجال لاخلا اذه

 نم ل>ر نعش لكك * هرحاهملاو راصنالا جراف ةءرخ هلا را رجالانامهللا لوشو ش

 راش هللا ىلص هللا لوسر نا ثيداحالا ىفانءابن 0و باب نبا لاق ىل مسي منيرحللا

 هلوطب ىرامملا هد 8 تنلا ادهريغ مان رعش تدم لثك

 م2 ثيدحلا ظافلا بيرغ حرش اجه
 كربو ةعاطلا كل ناد اقم انعام ىفعل ندلا ناد امهوالا ىوأ لقعأ ملاهلوق ا

 ليامت لايل سجن ةكم نيبو هنيب عضوم مسا ةمحمملا نيذاا رسكو كرب نمءابلا مشب دامغلا

 مودعملا بسكت هلوق ةبلعت ىنبل ءام ساقوهلبقو رافغ دالب نم ةنيدملا ىلا رححلا لحاس

 ىتح ”ىش لكسب سك هيلع رذعتبال اند نه هظحو هذعس ةوقل هنا امهدحأ نالوا 1



 . 1١ رمح 9 رمل

 هلنؤاف نذأتساف !سوديلع هللا لص هللالوسر ءاخخ تلاق ىعأالا ةعاسلا هذهىف هبءاحام
 0 0 لاف كدنع نم جرخأ ر كيىبال سو هيلع هللا لص ىلا لاقفأ كدت

 ةصعلا ركبونأ لاق عورااق ىلذ ا ىلاةلق هللا ل لوسر 0 تا تل

 ذغن ركبوبأ لاق معن كير يلع هللالص هللالونسر لاق هنا لر را كار 0 41

 0 هللا ىلص هتلالوسر لاقذ نيتاه ىتلحارىدحا هتلالوسر ا تنأ ىف

 ” ط0 تار ةرذس ايفل انعتصوز :اهلا ثحأأ امهان: نهد هس 0 تلاق نُعْلاب

 كلا قاطتلا تاذ تيمع# كلديف بارخلاف ه.لتطبرف اهقاطن نم هك بى لأ تش

 لايل ثالث هيف انمكفروث لبجف راغب ركبوبأو عسودباع هللافص هللالوسر قلل مث
 رول 0 لك ل تنباع ماا 5 ان هللا دبع امهدنع تدب

 كلذ ريح امهتأي م هاعوالا هنن راداكي |نخأ 8 مس ةلأو تئاكةكع 0 2 0

 اهحبريف منغنم ل ةريهف نماع امبلع ىعربو مالظلا طلت نيح

 سلب ةريهف نب صاع امبم قع ىتح لسرق ناتيسف املا 5 نم ةعانش بهذي ىتح امهماع

 داع هللا ىل 1ص هللا لوسر 0 ايو ,ااثلا ىلانللا كلت نم ةلمل لك كلذ لعش

 رهاملا تنردعاو 3 رح ايداه ىدع نيدبع ىنمهودهو ليدلا ينم الحر 0

 هائماف شا 1 ةرافك نيد لعوهو 0 اوني صاعلا لآ ىف افلح سعدق ةيادهااب

 قيرط 1 ,ىو ل 8 4-7 لدا -لدلاو 0 0 |ىهعم

 نةقارسس حن ءاوهو ىبلدملاكلامنب نحر رلا دمع قريخاو تا نبالاق لحاسلا

 لوسر انءاحل وش م كلامنب قا رم 0 نأ 2 ءابأنا م كلام

 نا |ىهذم يلو لك ةيداكب أو سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ريف نولعجب شيرق ر

 ىتح مهم لجر لبفأ يدم ىنىموق سلام نم نسلق شلال نال تاو دك
 ادعاهارأل ا>اسلااب ةدوسأ امن فَ ردقىلا ة "6 ارساب لاقف سولج نو 0

 ا الفو انالف تيأ را وسيل مناهل ح تاقف محن تفر رمق ةقارمس ل !اةهياححأو

 نا ىيراح تصاف تلخدف تق 2 ةعاس سلا تثبل مث مهلةلاض نوغت اننمعأب

 رهظ نم هب تحل 0 ىئغر تدخر إع اهسحت ةك | ءارونم ىهو ىس رش جرح

 برقت اعف رف ف كر ىدر 5 -- هنلاع تضفخو ىن صر ,الادح زب تططغ ع تببلا

 ا ىدس تروه و هي تررخ ىدسرف ىب ترثعف ممم توب د ىتح ف

 سا ات كرو هرك ١ ىذا شال 1 .هرضأ اي. توسقتساو مالزالااهنه كدر مشساو
 وهو م_سوديلع هللا لص هللال وسر ةءارق تموعع اذا ىح ىفنب رت مال زالا تدصعو

 نيتبكرلا ابتغلب تح ضرالا ىف ىسرفادد تخاس تافتلالا رثكي ركبونأو تفتليال

 عطاسناثعاهيدب رثالاذا ةمئاق توتسااظفاب.دي جرختدكتإف تضونف امرجزمث امعتررخف

 اوفقوف نامالاب ممتيدانف هرك 1 ىذلا جرخت مالزالاب توسقتساف ناخدلا لثم ءامسلايف

 رهظسنأ مهنع سبحلا نم م تءقلام تءئأ نيح يدش اك عقوو م“ :> ىت> ىس رف تك

© 0 



 ؛ ةءاربةروس و 2 156 ريك

 مد ىراخبلاد ار فأ نموهوةرحهلا ثيدح قاس ر د 1-0

 000 انيلعرع ملو نيدلا نائيدب امعوالا طق ىونا لقا 1 2 تا ةشئارل ١

 000 ويسملا ىلتيا الف :اشعو ةركب رابلا قرط وهيل هللا لص هللال وسر ؛

 لاقف 0 وهو ةنغدلا نبا هيقلدامملا كرب خيبات قد هيلا د ارجاهم |

 ىبر دبعاف ضرالاف عيسأ نادنراف ىبوق ىنج رخأ ركب وبأ لاقف ركبابأب ديرت نأ

 ,مجرلالصتو مودهملا بسكت كنا جرخالو جرخمال ركبابألي كثم نافذ ةنغدلا نالاقت 0

 كدلم كبردبعاومحراف راحكلاناف افق ملا بئاون ل عنيءتو فيضلاىرقتو لكلا لمحتو
 ركابأن !مهل لاقف شيرق فارع هأ ىف ةيشعةنغدلا نبا فاطةةنغدلا ننادعم لت راوعجر رفأ

 كلا لمحتو جرلا لصيو مودعملا بسكي الجر نوح 0 جرختالو هلثم جرخال .

 ةياور ,ىفو ةنغدلا نبا راوجم 0 5 بذكتإف قدا بئاونىلع نيدبو فضال

 ديعلف ركباب 0 ةنعدلا نال اولاقو ر باب 0 م شارق تذفنأف ٠

 ىفخناناف هب نلمتسيالو كلذ انذويالو هاشام ًارقبلو اف لصتلو هرادؤ 1
 هز دبع كلذك ركبوبأ ثبلف ركبىبال ةنغدلا نبا كلذ لاقفانءانب أ وانءاسن نتشنأ ١
 ءانش ادعس ىتتاف ركبىلال ان مثءراد ريغيف أرقبالو هتالصب نلعتسالو هرادف
 مهو مه ؤابتنأو نيك رفا ف ديلع فدقس ف نارا ربو هيف ىلصي ناكو هراد

 عزفاف نآرقلا ًارقاذا هينيع كلعال ءاكب الحر ركبوبأ ناكودبلا نورظتيوهنم نوح

 انكانا اولاقف مملع مدقفةنغدلا نبا ىلا اولسراف ا نم شيرقفارشأ كلذ

 هرادءانش ادهم ىنّيا كلذ زواحدقف هرادىف هدر دسينأى ع كراوحي ركبابأ انرحأ

 .نأ بحأ ناذ ههناف انءانأو انءاسن نتف نأ انيشدق اناو هيف ةءارقلاوتالصلاب نلعأفا

 كيلا درينأ هلسف كلذ نعي نأالا أ ناوكتف؛هزاق هيردستنأ لغ رضتدا

 يلا 7 ةشئاع تلاق نالعتسالا ركىبال نرقم انشلو كرف نأ انهركذق اناذ كتم |

 نأ امأو كلذ ىلع رصتققت نأاماف هيلعكل تدهاءىذلاتلعدق لاقف ركبىبأ ىلا ةنغذلا
 لاف هل تدقع لحر ىف فرثشا نأ برعلا عمدتنأ تحال قانا ىدت ل عجرتا

 دئموب سو هيلع هللاىلص ىنلاو هللاراو< قفا كرار كيلا اان

 ل تاذ ةخس ركترصه راد تيأرىلا نيوسملل ملسوديلع هللا لص ىنللا لاقف ةكم
 ضراب ناك نم ماع عحرو ةشدملا لبق رحاهنم رحاهف نانرملا امهو نيحالزيب

 مسوديلع هللا لص هللال وسر هللاقق ةنيدملا لبق ركبوبأ زهجنو ةئيدملا ىلا شيفا

 لاق ىأو تنأ ىبأب كلذوخرت:لهو ركبوبأ لاقفىل نذؤينأ وحرأ ىناذ كلسر ىلع
 نيتلحار فلذو كن م! سوهيلع ةللاطس هلو ىلع هسشن ركبوا 0 ما

 تلاق ةوىعلاق باه-ش نءالاق را أ .آلا وهو رعحلا قرونم هدنع اتناك'

 هللالوسر اذه:لئاقلاق ةريهظلا رق ارك ىأ١ثن .ىف اموو سولح نح انيبف ةشئاع

 هللاو ىأو ىبأ هاءادف رك وبأ لاقف اهف انينأي نكيمل ةعاسف اعنقتم سوديلع هللا ىلص



 ركبوبأ قفشاف راغلا ىف
 هيلع هللا لص هللا لوس ر ىلع

 مديلات نانا

 هيلع لاف هللا نيد بهذ

 هللا نينا, كنظام مالسلا
 لخداملل لقو امهثلاث
 نيتماج هللا ثعب راغلا

 ةيوكشلا وهلفسأف |ىفاتضانف

 هللاوسرلاقو هلع تمنف

 معا مهللازسو هيلعهللا لص
 نوددرتياواعجف ,هراصبأ

 نونطشالو راغلالوح
 هنع ,هراصب أ, هللاذخأدق
 ىبأ ةحض 7-1 اولاكو

 مالك هراكتال رفكد قف ركب
 ةباعصلا راسا كلذ سلو هللا

 جح

ٌ 

 اه«لات هللا نينئابك_:ظام 5207_5000 ْ

 كدعل اوهلفسا ىفاتضامف نيتماج- هللا ثعب رافلاالخ دام ليقوهوريإف هلوح |

 ناس هقو نوئسحم هم

ٌ 

 اىلا !سوهيلع هللا ىلص هللالوسر |

 0 و هرازا قشفاقت هناحىف دجوو ةسئكف هلخدف كنود ىاصأ ”ئىشدنف ناكناف |

 لوسرلخ دف لخدا مولع هللا ىلصدهللا لوس رللاقم هياجرامهمقلاة ن نامقت ام 75 قبو هل

 رجلا نم هلاجرقر 5 أ غدلف مانو 5 رخؤف ةحاذ ضوو ميسو ةملع هللا ىلص هللا |

 سي ١١١ خخ

 هللا ل وسر لاف لسوديلع ىل است أ آت نؤسر ىلع هنع لاش 1 قفشأف

 نود درتي اولعخ
 1ع تومسشف تن 2

1 0 1 

 َر اغلا نع هللا هاعأف

 1017 اوكي ركلأ اذا ةباحتلا رئاس ىف و نآرقلا صن هراكتالزفاك وهف!-وديلع هللاىلص |
 ىبحاص تكنأ رك ىال لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نارمع نبا 0 ْ

 ىبأنع قر تفي لع نسح ثيدح لاكو ىدمرز لا دح 5 راغلا ىقىحاصو ضوحلاىل 1

 السور ىلع مهو راجل نو نيكرسشملا مادقأ ىلا ت لاق قيدصلا 01
 ' ١ لاقف ةندقا تحن انرصبأ هيمدق ىلا رظن مهدحأ ن

 رع
 ع

 ,اول

 ةئوعملاورصنلاب امهثلات هانمه ىووتلا نيدلا يع مشلا لاق امهثلا# هّنلا نينناب كنظام 9 0

 نيذلاو اوقتا نيذلا عم هتلانا ىلاعتو هناعس هلوىف لخادوهو ديدستلاو ظفحلاو
 هنفو ماقملا اذهىف ىتح 0 هللا ىلص ىلا لكوت مظع م

 .هللانا ىلع لادلا ظفللا | رم هجم م ةامضفلاو هبقانم لخأ نم ىهو ركبىنال ةليضف

 ىلص هلوسر ةعاطو هتلاةعاطىف هتسايرو هلامو دلغأ هقراقموانعشن هلل امو امهشلا#

35 

 هسفن هلعح امو هيف ساناا ةاداعمو يسوديلغ هللاىلص ىنلأ هتمزالمو !سوديلع هللا |
 ع : . ها

 نا تدّدو لاقف ركبوبأ هدنع ركذ هنا باطلا ن رعنع ىور كلذريغو هنع ةياقو ا

 عم راس ةليلف هتليلامأ هيلايلنم ةدحاو ةلياو همايأن م ادحاو اموب هلع لثم هلك ع
 .كلبق 01 هلخدال هّللاو لاق هيلا اهتاالف راغا

 لوسره> و ىلع ةعومد ةطقاتفق [سوديلع هللا ىلص هللال وسر هبتشسنأ ةفاع كرحم:ملو ا

 لوسردهملع لفتف ىبأو ىحَأ كادف تغد/لاقف ركبابأاي كلام لاقف ؛سوديلع هتلا لص هللا |

 ضقتتنا مث هدام بهذف ؛سوديلع هللا ىلص هللا ٍء

 ةساىّتح هتلالوسراب كياكملاةراغل اىلا انهت لف كدب نبي ىئكماك دضصرلا ١

 الف هموءامأو هنوم بد ناكو هيلع

 ىنوعتموا لاقف ةاكزل ا ىدؤنالاو انو برعلا تددر را ؛سو هيلع هللا ىلص هللال وسر ضيق

 0 1لاقف مج ف قفراو نءانلا ك1 هللا ل وسر ةفيلخاي تاقفةيلع مم دهاجلالاقع

 ةحرخأ او م ن.دلا مت مو ىجولا عطشادق هنامالسالاىف راوخ ةيلهاجلا

 عم قلطنا نيح هنا ىورو ىوغبلا لاق دحال ةمالع هيلع كربملو لوصالا عماجىف |
 هإلاقف هفلخ ةعاسو هبدن نيب ةعاس ىثثع لعح ر رالا كب سو ةيلع هللا لص هللال وسر

 ركذاو كقاخ ىئثماف تلظلارك ذالاقف ركبابأاب كلام عسودملع هللا للص هللالوسر

 م ل هللاقو لزتف هللالوسراي لزنالاق مث ه ارسال لكلا
 ةمالا تكله تلتق ناو نيلسملا



 - 152 - ( 'ىت لكيلعهللاو ) ةلعا
 ىا مالسلاو ةالصلاهيلع لوسرلل ريعشلا ليقو سعا لكفو ”ىش لكن ع ىنغلا هن

 ه# ريدق ”ىش لكىلع هللاو## قحهدعوو ةرصنلاو ةمصعااب هادعو هللاناذ هورضتالا

 دقف هورصنت الاؤ# ىلاعت لاق ام ددمالب ةرصنلاو بابسالا ريغتو ليدبتلا ىلع ردقب

 اورفك نيذلا هحرخا ذاو## هتللاءرصناك هللارصنيفهورصنت مل نا ىأ هتلاءرسص
 هيلع لبادلاكو هام مقاو ءا زجلا فذحت دحاو لجرالا هدم نكيملو نينا ىنا

 نلفثقولا كلذ لثمىف هرصن ىت> ةرصنلا هل هللاسجوادقف هورصنم مل ناوا هماق

 هللانذ اليست هلتقوا هجارخاب مهمهنال ةرفكلا ىلا جارخالا دانساو هريغفف هاذْك

 روصقملا ىرحم صوقنملا ىرجم نم ةغاىلع نوكسلاب نينثا ىناث ”ىرقو جورخخاب ه

 ضعبلا لس هحرخا ذانم 18 هل ا.هذاو# لالا ىلع هيصنو بارعالاه

 ةعاس ةريسه ىلع ةكم ىنعىف لبجوهو روثىلعاىف بقثراغااو عستم نامز هءداركل

 هللا ىذر ركبوا وهو © هيحاصل هه ىناثل فرظوا نان لدي  لوشذ اوي انالث هيفاثك

 عم داهجلا م كك مكسفنأ نورمصت اعاو نيملاعلا| نع 1 هنآل 6 هللا اورضتالو ىنعب ع

 سو هيلع هام هللا لودر لإ ا ريمملا لبقو بو هيلع هللا ىلص هتالوسر

 هل دخالو هنادعأ ىلع هر هللا ناف امش سو هيلع هللا لع اد اورضتالو عب

 زعيو هيبن رص وهف قطا لع رداق ىلاعت ذأ ىعلا د ا لك ىلع هللاوإل

 ةفاك اورفنمل نونمؤملا ناكامو هلوش ة ةحوستم 5 كلا كه خف ركعو نسكلا لاق ل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر معرفنتسا موقل باطخ اهنال ةمكحم ةيآآلا هذه روهجلا لاقو

 لح وع و د مدالف ريدقتلا اذه ىلعو سايعنا ن ء لقناك اورفن لف مسو

 نونم ولاا .أ سو هيلع هللا لص !دكاورصتالا يد 00 دقف ور

 لفك اوه هللا لجو نع هللا و_عاف كوبت ىلا هعم جورخلا نع نأ باطخ اذه

 زانعاو ا هيلع 0 هاوسر رصنإ

 ددعلا نم ة ةرثكىف وهو مويلا هب فكف ءادعالا ةرثكو ءالوالا لذ دع دق

 هير ىذلا تقولاىف ه رست اع دنا ىوعلإ «اورفك نذلا هحرخًاذاإل ددعلاو

 نينا دحاووه ىنعي ه6 نينا ىناث هلت ايدازاو هنورأ 5 نيد ةكم نم كم راقكا و

 هللا لوسر ذا ىني “6 رافلا ىفامه ذا © ركبوبأو و هيلع هللا فص هللالوسر امه

 راما ااه ليطا ا نوكت مظع بقت راغااو راغلا ىف ركونأو سو هيلع تال

 هّللال وسر لوش قع ه نزحنال هبحاصل لوشذاؤ# ةكم نم بيرق وهوروث لبح يف

 نا بلطلا نم كفا ركب انأ نا كلذو نزال قيدصلا 55 قل و هيلع هللا ىل 5

 4 امم هللاناؤف نزال !سوهيلع هللا ىلص هللالوسر هل لاقف كلذ نم عزل م,ماكع اولي

 ةيآلا هذه امج ضوالا(لهأ لو نع هللاكناعائمشلا لاق ةنودللاو رتل
 هلالوسر بحاص ندكي مل ركبلبأ نا لاقزم لطفا نسللا لاو رك ن0

 هناو هونيعي ملوأ هوناعأ هتلك ءالعاو هئيد

 راغلاق وف اوهلط نيكرشملان | ىور ةنوعملاو ةيدعلاب هي انعم هللا نا نزحنال## هنع ىل اع

 ريدق) امهريغو بيدعتلاو 1 ةءارب ةروس م ليدتلا نم

 ( هللاهرصن دقفدهورصننالا

 ندهرصنيسف هورصننالا

 الادعم نكي مل نيح هرصن

 هاو لد فدحاو ل-حر
 هنا لع هتلاورصن دف

 مك لبقتسملا ىف هرصن

 ذا ) تقولا كلذ ىف هرصن

 (اورفك' نيذلاهحرخأ
 رافكللا لا جارد الا دبسأ

 ا
 جورآاىف هل هللا نذا

 فانز يكل 3-0 مهن كف

 01 تكا نتا
 هلئاوسر امهو ةثالث ثلا

 ىلع هباصتلاو ركب وبأو
 نمد (امهذا) لالا

 ناكل فرز خر حاذا

 وهوروثىلعأىف بقن وه

 ةريسم ىلعةكم قع اف لبح
 ذا)ان الثديف اثكم ةعاس

 الدبحاصا) ناثلدب(لوقب
 ةرصنلاب (انعمهّنلان ان زحن

 نوكرسشملاعلط لبق ظفحلاو

 بادعلا نم( ”ىش لكىلعهللاو

 (هورصتتالا ريدق) لدبلاو

 هللا دصادحاورصنت لنا

 0 جوراخاب عسوهيلع

 هتلاءرصندقف) كوتةونغ
 (اًوُرتكَى ذل>رخأ ذا

 ( نيثتاىنا' ) ةكمرافك

 ركبابأو هللالوسر ىنهي
 هللا ص هللا لوس ر(امهذا)

 "هلا ىطزركيو ١ ف وةيلع
 انتيعم ( انممهتلانا) ركل ا نزحتإل) ركبفأ | ( هيحاصل ) رسوهيلع هللاىلص هللالوس ر( لوّشذا راغلاىف ) هنع ١



 بت> ىف ) ةرح الا

 الا لخلفالا ) ةرخآألا

 ير
 م
 اموق لددسو اعلا ابادع

 0 هورضتالو 0

 نيلق ثملا ىلع مظع طم

 4 اندم / مهاددعو أع

 : 0 لواكس قلطم

 ريا هناو نيرادلا

 نيرخآ امروق م لددسو
: 0 : 
 هناو عو طاو مهنماري_->

 هشدةرصن ىف مهزعىنع

 اغاهبت هلقاثن حدشال

 هورضتال و ىف يملا لبقو
 «.ال ملال لوسرالل

 نم همصءعب ل 0 هدعو هللإ

 ءدعوو هرصم نأ و سانلا

 ( ايندل ةريملامتيضرا )
 ةرخالا مرا دلة اخ لا

 ةرخ آلا ىفايندلاةايحلا عاتماف

 الا) قبسالريسي ( لبلقالا
 عماوج رت ملنا ( اورفنت
 كوبن ةوزغىلا مكسب
 اهرجو (اهلأ اباذعركبذعي)
 لدشسو)ةرخالاوامدلا ىف

 مكماريخ ) ؟ريغاموق

 ىا(هورضتالو) عوطأو

 ًأيش) مكسولج هللارضيال

 مها عال امحاو داهجلا نكي ولف ركتم 1

0 

 5 اهعتتو ةرخ ألا له 80370 و اهروشو كايندلا ةودللاب متي مراو»

 رقعسم لياق الاؤف ةرخ آلا بنجىف #ةرخآآلاىفوإ# اهيعتنتلا اف ككانتدلا ةاحلا عاتم

 ببسب كالهالاب هكاعلا اباذع مبدعي هيلا مترفنتساام ىلا اورفنتالنا تاور هفنالا 3

 نيعيطم نرحأ 0 اموق لدبتتسيو# ودع روهظو طوع 2 مي

 أش هند : ةرركصت ق مكلقاشن دش الذا 6 أيش ءورمضتالو # سراف ءانباو نمعلا لهاك |

 نكيملولال

 دي دش رح ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهازَذُف كوس ةونع تناك ىتح اهريغب

 ةهأ اوهأتلا ٍمهسمأ ن نيإسملل 10 انك ادعو زوافقمو اذيعب اوفس لقتتساو

 + خل ١١١

 ىروالا ةودع درب ملسو هيلع هللا ىلد هللالوسر ظلا تباط ني> رحلا نه

 اونمآ نيذلاابسأاي ةب الا هذه لجو نع هتلالزنا !ولقاثتو جورخلا مهياع قشف ,هودع

 ىأ هللاليبسف اورفنا و هيلع هللا لص هللالو-روكل لاق ىنعي مكل ليقاذا مكلام |
 داهجلا ىلا جورخلا ىلع مح اذا سانلا مامالا رفنتسا لاش داهجلا ىلا اوحرخا |

 ريفنلا مسالاو اورشناو متر فتتسا اذاو سو ةيلع هللا ىلص هلوق هتمو هيلا مهاعدو |

 مكضرأ تمزل 1-5 ضصرألا كادر كا ىلا جورخانع متأطابتو متاقا دن ىأ متدقاثا

 | ان وارلا ةدشو تقو واق ْضو ناهزلاةدشل و زغلا كلذ لقثتسااعاو مكتك اسمو |

 راك كاردا تقو تقولا كلذ ناكو دازلاو ددعلانم دادعتسالا ةرثك 0 ةحاحلاو

 لام هللا يماعف ةوزغلا كلت الا لقثتساف اريثك ودعلا ناكو اهلالظ بيطو ةمدملا

 ةودحزو شعلا ضفخن ميْضرأ ىفعب 3 ةرخ 1. نم ايدلا ةوحلاب ميضرأ ف هإوش

 ةرخ نا ىنعي © لداقالا ةرخ آلاىف امندلا ةوحلا عاتم اف## ةرخآلا ميعن نم ا,معدو امندلا
 اًدهلف دبالا ىلع قاب ةرخآآلا معنو ليلق نع دفن لئاز ناذ اهي عنو امثدلا تاذل

 1 ١! ةبسنلاب اليلق ايندلا عاتم ناك بيسلا |

 سعأ داهجلا نعرهلقاثت ناىلع صن ىلاعتو هناحمسمللا نال حقو لك ىفول 5000-0

 روك دملا دمعولا اذه دكؤيو لقاثتلا كلذ ىلع
 031 نونمؤملا اجأ اورفنت ملنا ىن»ي «اورفتتالا

 ةرخآلاىف ىنعي هياهلأ اباذع مكبذعي هيلا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر عرفنتساام
 آندلاىف رطملا سايتحا ه.دارملا ناليقو ةرخآآلاىف الا نوكيال مالا: قاد نال
 هللا لص هللال وسر رفنت_سا لاف هي لا هذه رع سابعا ت 00 ع 5 ا لاق

 مهادع كلذ ناكفرطملا مممع ىل ىلاعت هللاكسهأف اولق انف برعلا ءام>أ نم اح عسوديلع

 سراف ءامأ مهريبج نبديعس لاو عوطأو مك م اريخ ىنمي «؟ريغ اموق لدتسو م
 01 دلع تال هي ةرصنب لفكتدق هناىلع ىلاءتو هناحعس هبن نهلا لهأ مهلبقو

 ىلاعت هلوق ىهو ةمنآلا ةيآلا

[ 

 م ةرصنلا تلصح اورفنتسا: ثدح ىلا جور دكا ىلا هعم اوعراس ن راف هشد نا

 َمهريغب ةرصنلا تلص> هنع اوفلختو اولقاش ناو.لح واع هللا ىلع .م 5 رجأ عقوو

 هترصنو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر زانعا نا اومهوتي الثل مهل ىتملا
 ىلاعت هللا ىلا عجار ريمضلا لبق أش هورضتالوإف ىلاعت هلوق وهو يالا اصمال

 تاصدو



 ةدعاّوطاوما ) لباقلا ماعلا ىفهومراوعجراماع مار رهشالنمارهش اولح ااذاىأ ىسنلل (اماعهنوهر< واماعهنولخم

 قلعتت ماللاو نيبحاولادحأوه ىذلا صيصتلااوفلاخ دقو اهوفااخالوةءبرالا ىهىتلا. ةدعلااوقفا وبل (هللاهرح

 اهدحو ةدعلا ةأطاوعاولعف ىأ ( هللامرحاماولخف ) رهاظلاوهو بنت هنومركبوأ هنومرحو هر

 ناطيكلانيز ( مهلاعأءوس مهل نيز) اهنيعبرهثالا صاصتخالا كرت نم وأ لاتقلا نمهّللام رحام ضي صخر

 ( نيرفاكلاموقلا ا ! ةءاريةروس م هللاو ) 4 1١١١ ريؤع ةنسح ةيبقلا مهلاعأ اوبس كلذ

 تاكا مهرايتخا لاح ] 3
 نواح هو اماع هنولح هي ىلاعت هلل لعفل | نا ىلع لضي ب وقعا نعو لوعقمللءانيلا ىلع ع

 نس ذلا ام أ طالالع |[ 3 0 0 8 ١
 2 0 1 «اماع هنوهرحيو## رخآ ارهش هناكم نومهرحبو ةنس مرخلا رهشالانم 'ىمنلا
 لوا ا موش ناك ىف انكلا فوعنب ةدانح كلذ ثدحا نم لوا ليق هتم رح ىلع هنوكرتم ْ

 د ف )| را
 ع ىف)اوحرخا(اورفن لباقلاىف ىدان مث هولحاف م رجلا مكل تاحادق مكملان ذأ ىدانيف مسوملاىف لج ىلإ
 و ةافاشت ( ماللمأب اهللأ ظ
 20 5 ص اًوطاوءا # لاحوا لالضلل ريسفت : احلل و 2 مرحملا ركللع تمرحدق رتهلا نا

 لداعوا هنوم رحمت ةقلعتم ماللاو ةمرحا ةعبرالا ةدع اوقفاول ىأ أ هللامرحام ةدع

 تقولا ءاعا رص ريع نه اهدحو ةدعلا ةاطاوع أك هللا مر حام اواعتول نياعفلا عوج م

 مهلضاو مهل دخ ىنعملاو ىلاعتهللاوهو لعافلل ءانيلا ىلع ”ىرقو 6# مهلاعاءوس مهل نيز 8

 | ىلا ةلصوم ةياده *نيرفاكلا موقلا ىدهال هتلاوؤ# انسح مهلاعا عبق اوبسح ىتح

 ىنعم نم ( ضرالاىلا ) | متأطابت »م هاقانا هللا ليبسىف اورفنا م كل ليقاذا مكلام اونمآ نيذلااسأاي» ءادتهالا

 ىلاب ىدعق دالخ الا ولما هن ققاعتم : ىعرالا ىلا# موتا سلال كقاناو لصالا ىلع من فاك ىرقو

 اماوهشوامدلا ىلا ملم ىا ا ماو سمعا كوت ةونعف د ناكو ىلاب ىلع 0 دالخالا ىعم 0 25 8

 رفسلا قاشم مه كو 1
0 7 

 ىلا مام 6 ه_.ءاتمو

7 

 ىفتغدأ ءاتلانأالا هلصأ
 ا 55 ترا_صفءاثلا

 داكل لصوألا فا تلخ دف
 متاطابت ىأ نك اسلاب ادتجإ

 مهلع قف ودعلا ةرثكو ةقشاادعب عم ظيقو ةرمدع تقو ىف فئاطلا نم مهعوحر

 .عاتمو أ كاناع هومرحمو اماع هتولحإ# داضلا رسكو ءابلا مشب لضي أزق نم ةءارق دب
 مكرايدو مكضراب ةماقالا | هنواعجمف اماع مرا ربشاا نول ىنعملاو اماع هنوهرحمو اماع ءاسنالا كلذ نولحت ىنعلإ

 را تنكر نو « اؤطاولل هيف نوريغيالف امر هنولءمف اماع هنومرحمو هيف اوريثيا الالحا
 هناكم اربش اوهرحالام رحم نمار بش اواحأ ام نأ ىنعي هي هللامرحام ةدعإ# اوقفاوذ
 لحال مارحلانم ارش هناكم اواحأ,الا للملا نم ارش اومرح ملو لالا نإ

 مكحلا ىفال ددعلاىف ةقفاو» كلذ نوكيف هللاءرح اك ةعبرأءرلا رهشالاهدعنوكين
 1 سابعا لاق 3 ناعأ و مها نيز هللامرحام اواهف ةوله ىلاعتو هناعس هوق كلذ

 سو هيلعفتلا لصءتلالوسر )أ هناعس هنأ ىتمي ©نيرفاكلا موقلا ىد,ال هتلاوإلل لمعاا اذه ناطيشلا مهل ني
 اهنء ىروالا ةوْغ ىف |١ لد و نع هلوق ف رانلا لغأ نم هنا لزالا ىف هل قيس امل ميثأ رت ا ىلاعتو
 كومةونغىف الااهريغب | تازن « ضرالا ىلا متلقاثا هللا ليبسيف اورفنا مكل لبق اذا مكلام اونمآ نيذلاا,مأاب#

 ةدعلا ماك سانئاادعتسيا [) نم حراأ سو هيلع 0 “كلا نا كلذو كوم ةوزغع لع ثحلاىف هب الا هذه

 هدكخا سانلان مآ ةرتسع نامزف د كلذ ناكو مورااوزدل داهجلاب 3 فئاطلا

 ةرعدع تقو َّى اورفنتسا

 ةقئلادعب عم ظدو 1

 مهيلع قف ودعلا راك

 ج رخام لكك كلو

 (اماع) مرا ىنعي( هنولحم
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 ركبىب اديغ ىف 0

 ”ىسنلا (اورفك ْن .دلادب)

 ىف ريمضلاو

 (هبلضي) رفكلا عمةدايز
 رفصىلا مرا ريخأت, طاغي

 اورفك نيذلا 0

 " ةنسلاىلع ميرحتلار اذنه يروم دعنءار ره نور رح وبا زكهز ميم 10 اوالا ب |

 ىلص هلوة وهو ضرالاو تاوعلاقلخ مون ربشالا باس هيلع هللا عض موامىلاسحالا |

 يدا ضرالاو تاوعتاهللاقلخ مون هتثنهك رادتسادق نامزلانا سو هب ءاعدللا |

 ١ ةحلقةعساتلاةنسلا ىف رك ىلا ةحت قف اوف ةنسلا روهش اب اذكو نيماع رفصيىف او مْ ْ

00 
 : لا ا 1 ريثافلاء زا ِ

 ا رت ناكل ار اك الالغ هءاورفك ل هل لضيإل لضيإ# مهرفل ةكىلا

 نيماعمرحلاىفاوح مثنيماع علا ىذىف اوجخل نيماع ربش لكىف نوح اوناكو اهلك

 - عادو ملاذح لبقملام اعلا ىاسوةيلعهللالوسر 2 6 ةدعقلا قى 7 ةيناثلا5 | عادو ملا

 ١ .بطخو عساتلا مويلاىف 5 ةقرعب اك ا رت حورس

 او نامزلا ةرادسلا كحشات دق ىدلا ربشا

 هع روش وه وحلا ىذ رهش د> قفاوؤ |

 الا

 مهاغأو ىنع رشاعلا مويلاىف سانلا نا
| 

١ 

 أ لد اوفلتخاو مايالا فت اتسم ىف لدشالا ل 6 ىلع ةظفاحملاب م ري

 8 ٍِع
 كلامو م ص لوا كس هاعو باكو كاوضلا 8 سانعنبا ل اف“ ديلا اكن نم

 كلذ لو ى كلا ل 0 او ةنانكلا ة ةرمأ تس فوع 0 ةدانح ةمليإ ن ناكو هنا كن

 سانلا مهاذاف ميسو وملاىف سانلا ىلع موق ناكو ةبلعتا نب ميعن هللاَشةنانك ىنبنملحر |

 | هللوقيف باحا الو كا ىذلاانأ تدضقامل دسحال لوقف كسانلات بطغق ماور ردصلاب

 : ماعلا اذهىف رفصنا لوقف هيف نوريغي | رهش مهئسنب نا دنا مك نوكرشلا

 ' 'لالح لاق ناو حامرلانم ةجزالاو ةنسالا اوعزنو رانوالا اولح كلذلاةاذافمارح

 ْ - لجرةبلعت نب معن دعب نم ناكو 0 خامرلا ىف ةييلالل وك راق ىلا ناناو) اًافدَعع

 ْ , نب نع رئادبعلاو و هيلع هللا لص ىنتلاذ ىذلاوهو ف وعن ةدانح هلاش

 مهرعاش لاق رم هلل اش ةنانك ىنب نم لح روهإسأ نبا

 1 اللا | كل] ىنان انفو

 ' سايعن. !نعكاهشلا نع ريو ىورو مسوملاف بر ملا دعح | اذ كلذ نواعشباوناكو

 ةريره ىبأ ثيدح نم 33 ىذلاو فدنخ نب ةعقق نب ىح نبورع ”ىسنلا نس نم كول انا

 ا 6 سو ةيلعهللا لص ىنلادف لاقو بئاوسلاس يسنم لوا ىو رعن دا ةشئاع

 اا هاوق ىف هللاهرك ذ ىذلا ”ىسنلاريسفنتىف دروامادهفرانااىف ا
 عاقاب اورمعأ مهلا ةدايزلاهذهببسو مهرفكىلع رفك ةدايز ىنعي رفكلا ف ةدايز'ىسنلا
 تقو ىلا هورْخأ ةدسافلا مهضارغأ ببسب مهنا مث مزحلا ربشالا نم هتقو ىف لءف لك
 دايز لغفلا كلذ ناكف مرخلا ربشالا نم هتقو ريغىف هوءقوأف ”ىسنلا كلذ ببسب رخآ

 العب هانعمو داضلا رسسكو ءانلا مب لضي ”ىرق ه#ارفك نيذلا هد. لضي## ,هرفكف
 و

 مهواضأ مهرابكن ا ءانعمو داضلا عفو ءانلا مضب لضب ”ىرقو او رفك نذلا ”ىسلاب ْ

 هللا لضإ ءانعموداضلا رسكوءايلا مضي او 0 ذلا هل لص ”ىرق 5و ةيلع مهولجو ِ

 ةاتعم لقو مهل كلذ نير ربو او رقك نيذلا ن اطءكا هب لضي 1 اورفك نذلا هد

 0 هلا ىوقأ هج ولا ع مهلا فاي نيدخ 35 و مه عب أن اورفك نذلا هن 0



 ربقروس ) 0 م و
 ني 0 | ولتاو و اع لا وشق نين هى ةرايق انعو تءاطلا .رصاخح مال 1 1

 ع فؤفلم عيبجلا نافذ تلاد 0 ىهو اعيج هي ةفاك م كتواتاه م ةفاك ١

 د مهل 3 ةراكشل هك نيقتملا م هللانأ اهل لاخلا 2 عقوم عقو ةدايزلا 1

 مهءاحاذا اوناكرخآ رش ىلارمشلا ةمرح ريخأت ىا 4 *ىدنلا امنا ولف مهاوقت ببسي 1

 ءاب ةْرم باش ىسألا اعا شرو ةياورب عفان نعو ددعلا 0 اوربتعاو ريشالا

 رخآ رفك وهفهللادمرحام ليات هللا هلحاام مرت هلال * رفكلا ىف ةدايز 9

 .هالانآ لف ىلإ 0
 0 ف[ ! مارت>الاو مظعتلا ديزع تاقوالا ن ك2عل صخ هللانا مرحال نقتل! لع قاكإ ْ

 تاقوالا ىقابىف اهكرئاعر تاكنملاو حيابقلاو يظلا لعف نم تاقوالا كلتى ناسنالا |

 أه ريغ ف ىد أل العفو وظل كرالابسف 44 كا ةمرحلارهعالاوةرسشلا تاقوالا «ذهريصت ٍه

 قالطالاىل اغ هنع عانت :مالاو داسفلاو فلا ل اهعبطي ةلويم س

 فيرشتلاد ز ع ن 1 رضعب نقدر شالا ندعإ صخن هما و 00 هحواذهف رهشالا نم

 ةقاك را دلل اولئاقوؤت للاكدتاو هنا هلوق 2 ةنكمالا “2 م

 اكتمل مير يف اعلا فاتخاو نيك رع ا نه مكئادعأ ةلتاقمو 1

 اريبك ناك موق لاقف ||
 مرا رهشالاىف ل

 هنلا نال اولاق

 مرا ني قالو مركاىف اوزش 3 سانال لحام حابر ىبأ ب ءا_طع هل هلاب

 ىلع ةنوعملاورصنلاب ىنمي # نيقتملاعم هللانا اولعاو ف اهيفا واتاشنأالا تعتنامو

 ةرايع ةغالاىف 'ىسنلا © رفكلاىف ةدايز ”ئىسنلااعا © ىلاعتو هناعس هلوق مهءادعا

 ريخأتوه ةيآلاف روكذملا“ىسنلا ىنعمو عيبلا ىف ةئيسنلاهنمو تقولا ىف ريخأتلا نك

 مرا رهشالاةم رح دقتعت تناك ةيلهاكلاىف برعلانا كلذورخ ريغ ىلا مارح ريش

 ا د أهم . ةهاح ا سو هب هيلع هللا ىلص مهاربا ةلمن مهد مك 03 كلذناكو اييظعتو

 تعءقو اء روكي ءااوتمر 100 كل نعسكلا, هلع قّسي ناكف ةراغلاو هددصلا ندبرعلا ْ

 لالي ل كح ىلا م6 و رح 1 نوه اونااك ِ : مرذلا ا ندع ىف بورتال

 .٠ 1 .- ١ 5 . 5 3 5 0 5 : هودزللا ا

 ص ىلإ مم رخام رحب نور ؤي اوناكفار أ روش ىلا ربش مير اورخا ىنع اًوسنف ١١
| 0 

 ١ ع رقص مير ريخأت ىلا اود>ا اتحا اذاذ 22 نودر ىو مر نوا هسا 8

 ا مكنولتاش مناك مهلانق 5 ىلع نيمعح 1

 ا اوربادحالو اواذاحمتالو مهلاتق ىلع !ورصا كح 5 1 ةمحلا] “2 2ع

 ْ نيهقفاوتم نيت للا داع اونو كححو مهلاتق ن 3 ام اولشفنالو

 ١ مرح ارهشالا ف ىنمي ةفاك نيكرشملا اواناقو هلوقب حن مث امارح

 / ىروكلا نايف_سو ىرهزلاو ناعيا ءاطعو ةداقتق لو# اذهو نهربغ ىفو

 | مهرصاحو فئاطااب افيقثو نينحن نزاوه اءزغ ملسو هيلع هللا لص ىبن

 ١ فاح 0 نبا لاق موسم ريع ا ند لاقو ةتفقلا د صضعإ و لاوشو 3 ||

 اينقشستكحما

! 

 اقو)

 ! صوشخ اوشا كل روش هناكماوم رحو م هولحا نويراحم مهو مارح 2

 1 هرخا اذا 5 انتر د اا الثوءاسنلاو ”طكنلاو اهفدح ىننلا 1 اهيف ءانلا ماغداو |

0 

 د
 رثكلاىف ةدايد" |

 لاح (ةفاكني 7 مك رثملااولتاق

 ا”) لومفملاوأ لعافلا نم

 اعيج (ةفاك ركواتاش

 (نيقتملاعم هللانأاولعاو)

 ىلع مح مهل رصان ىأ

 ةرصنلا نام<! ىوقتلا

 ( ئىدنلا عا ) اكيلهال

 اذا ا ردصم ةزمهلاب

 ٠ ع . -

 ربل اةم رح ريح اةوعومرشا

 مه كلذو رخا 0 0

 ع .٠

 تاراغو بو رح نادك ااوناك

 ماركا رهكلا ءاح اذاق

 كرت مهيلع قش نوب را مهو

 نومر#و هنواحتثةبراحلا

 دك نح) ١ ارهتش" ةزاكم

 اروشاللا سس اوضفر

 اوناكف ميرملاب مرا

 ماعلاروهش نيب نم نوه رح

 3 ةداين ) رهشأ عب رأ

 لمعلا اذه ىأ ( رفكلا
 كرفت ق ةدايز“ هتم

 اواتاقو )ءرطارهشالاىف

 لخلاىفاديج (ةفاكنيكرسثمملا

 (ةفاكركت راتاشاك)ءرحلاو

 رسشعءأي ( اولعاو 0 اءمجت

 ةعلأد 58
 (نيقت |عمهللان )نينم وما

 شحاوفلاوكرسثااورفكلا

 ”ىسنلااعا) مرحلا

 لوش (
 ع

 كسحوف رفص ىلا مرح اريخأت



 كيز) .يظعتل ىأ ءايا برعلا
 نبدلا ل مقلا نيدلا
 لهأ هلشامال مقتسملا

 ميرحن نأ ىنعي ةيلهاجلا

 ن.دلاوه ربشالا ةعبرالا

 مهاربا نيدو مقتسملا

 برعلا تناكو ل.ءععا 7

 اينووظعي | وناكف هي تنك

 ىتح اهف لاتقلا نو

 اوريغف سلا تنالك ١

 مركاىف (نيف اولظتالف)

 (مكفشأ) مع تال ىف وأ
 ىصاعملا باكتراب

 نيدلا كلذ ) مرحلاو
 مئاقلا باسحلا ( مهقلا

 الف ) صقنالو ديزل
 اورضت الف ( اولظت

 روهشلاىف ) نوف (

 لاقيوةيصمملاب ( ركسفنأ)

١ 

 : 8 9 7 3 ع عا(

 . ىنمي < مقلا نيدلا كلذ 9 مر ارهشالا ةمرح كاهتا زوجالف اهريغنم دشأ اضيأ ْ

 ! مكحلا مقلانيدلاب ار ] لفو 2 راكبا لغو ةفن بساع تيه سقت ند نم سكل ا اسوأ |
: - - 8 

 هه | 1/1
0 0 7 0 
 1 دلا كلذ 0 مرحناو ةح اوذوةدعتلاوذ درس هثالثو تبحر وهو درو دحاو

 '”[مهيلع ليممساو ميهاربا نيد ميوقلا نيدلاوه ةعبرالا ربشالا مب رح ىا مهلا

 | باكتراو اهمرح كتبي مكسفنا نهيف اولظت الفول امهنم هوثرو برعلاو مالسلا

 | ىصاعملا باكتتراب ٍاظلا اواواو ةخوسنم اهيف ةلتاقملا ةمرح نا ىلع روه 2و |تارج
 م 5 > .

 لحال هنأ ءاطع نحو مارحالا لاحو مرخاىف ابماكت راك ارزو ماظعا هنأف نوع

 هيلع هنا ىورام لوالا دوي اولتاقش ناالاءرحلاربشالاىفومرخلا ىف اوزغي نأ سانلل / .٠ 9 .٠ .٠

 |( ىتحلانقلا اهف مرحنو اهمظعت عل 3 ةلهاملاقف برعلأنالامرح تيعماعاو ةيلاوتم

 , 5 م0 00 2 .
 َ مالسالا ءاحاملو هح#' مل رهشالاةعب رالا ءده ق هيد او هاو ها لتاق قل مهدح |ناول

 ا تسلا كلذكو فعءاضتن اهيف تاءاطلاو تانساانالو اهظعتو ةمرحالا اهدز.مل |

 ا هيلعهتلا لص هو قدنم و باس | ىنمع انهن دلاف ءوتسملا عتاد دعلاو ميقتسملا باسحلا كلذ

 ١ مود و ٌممماعاس و مهدايعاو و مههوص ىف ددعلاو باسحلا 58 ةخرلا

 أ ىنلانا ةركبىبأ نع .( ىق ) روهثلا ىلع ةيترملا نيلسملا ماكحأ رئاسنم كلذ ديغو |

 نامزلان أ لاق [و:ةلع هلأ لص
 و

 ْ نيلملاىلع بجاولاف لوزيال ىذلامتادلا ىنمعانه مقلاو لدبسالو ريغيال ىذلا

 ٠
 ا

 "ضرالاو تاومسلا هّللاقلخ موب هتثهك رادتسادق
 5 2 ا

 دام رجح كعا َر اهم ازهشرشع انآ |

 ع
1 

3 0 5 
 ا بحرو مرحاوةح اوذوةدعقلاوذتادلاوتم ّت

 . . ِِء - - 5 . » .٠

 ا ءىسيس وأين ىد- تكسف اعأ هاوس روهللااناقاده رهشى |نايعش و ىداج نيب ىذلا يضم

 ١. تكف ٍرعأ هلوسرو هتلانلق اذه دلب ىأ لاقرلب انق ةحإا 5: سيلا لافزنسا شب |
 هلوسروهللاانلق اذهموب ىاف ىلبلاقانلقمار خا دليلا سيلا ناق دعس ريغب هرعسس ها اننظ ىتح |[

 كءامد ناف لاق لباتلق رحتلامون سيلأ لاق هعساريذب هيعسس هنااننظ ىتح تكسف عأ ||
 اذه كرهشوف اذه مدلبىف اذه ركموب ةمرك مارح مكيلع مكصارعأو مكلاوءأو

٠ 
 ياق ر كشعب برضو ارافك ىذعب اوعج:رتالفالا مكلاعأ نع مكلأسيف مكبر نوقلتسو

 نكن لم هل وأ نوكينأ هقالج نم نضعب لملف: بئاثلا دهاشتلا غلتملالأ ضعب ١
 لجوزع هلوقو # دهشا مهلا لاق منابنلق تغلب لهالأ تغاب لهالأ لاق مث هعمس
 اولظنال ىأ رهشالا عيج ىلا عجرت نيف ةيانكلا ليق < مكسفنأ نيف اولظتالفؤإل
 نإسنالا عنه دوصقملا نال  8تاءاطلا كرتو ىصاعملا لعشب ةنسلارهشأ عيج ىف مكسفنأ

 ةيانكلا 81 لقو تامملا ملا تاقوالا عيج ىف اقلطم داسفلاو ىصاعملا ىلع مادقالا نم

 مظعأ اصلا لمتلا ةداتقلقو نيرسفملا رثك أ لوقوهو مرا رهشالا ىلا عجرت'

 لاح لك ىلع ٍيظلا ناك ناو نهاو-اعث ذنم ,ظعأ نوف لظلا
 ا

 5 ع

 مرا زهشالاو ارحا

 لاقونييف ةراغااو ماركا لالا ديرب مكسفنأ نومف اولظتال سابع نبا لاقو اهظع |
 0 ودل كل[ زها لعفك الكاش ١ الو امارح اهل الخا واجن ال راسين ق*+ ا نب دع

 0 ( ”ىنلا)
 ا



 5 3 ذي
 م 0 ١١7 1 ةءارةروس م ب

 « نوزاكك متتكام اوقوذفؤ# اهبذعت بيسو اهترضضم نيع ناكو اهتسفنا مكسفنالؤو

 ىا هروبشاا ةدع ناؤ# نونا مشب نوزنكك 'ىرقو هنوزنكت اموا كرنك لابو ىا |
 هي هللا باتكىف ارهش رمثع انثا## ردصم اهنال ةدع لومعم ©هللادنعؤ# اهددع غلبم ١

 تاومسلا قلخ مويإإ# هلوقو رقع انثال ةفص وهو همكح ىفوا ظوفحملا حوللاىف أ
 نا ىنعملاو اردصم لعح ننال اب وا تو.ثلا ىنءمنمهيف اع قلعتم *ضرالاو | ظ

 ه#مرح ةعبرا انمي ةنمزالاو مارحالا هللا قلخ ذنه مالا سفنىف تباث صااذه |||

 أك نوردكلا مكام اوقوذف # ةمايقلا مون كلذ مهل لاش 2 # كسفتال ١
2 

 فخحالان ع قو امم هللا قح معتم و لاوءالا نم اسدلاف متزاكام كاع اوقودف ”

57 
 نسَح كر ءاحذا شإرق نم 5 اهو ةقلحىف نأ انيق ةمدملا تمدقلاو سك

 هيلعىمح فرب نيزئاكلارمشب لاقف مبلغ ماقن هجولا نشخ دسملا نسخ بابثلا ١

 لع م ةيفتك ضخ نه جرا ىَح مهدحأ ىد ةلح ىلع عضوبف مههجران ف أ ظ

 ادد>ا تيأراف مه-ؤر موقلا عض وف لاق لزم هسدن ةلح نم علئ هيفتك ضن 0

 ءالؤه تارا تاقف ةنزاتس نأ سلاح ىدح هتيم ريداق لاق امش هللا 000 موه 1 5

 اهركذأ ةدايز هيفوإسم ظفااذه اش نولقءيال ءالؤهنالاقف مهل تلقام اوهركالا أ
 د ُع 7 90 2-1 2 .٠ ا
 لسق لوش جيس ىثامتاقفهيلات م2 لاقرذوب ا اولاق ا ىرالادازو ا

 ةدعنا## لجون ع هلوق # ؛سوديلع هّللاىلص مب نم هتعم“ ايشالا تلقام لاقف ش

 ىداجورخ الاعسم رولوآلاعس رورفصو مرحلا ىه##ارهش رشع انثاهتلادنع روهشلا |[
 ةحخ وذو ةدءقلاوذولاو_ثونا_طمرونا.ه-ثو ب>رو هدفا ىداجو ىلوالا 1

 ترءااروهش ىهو لزانملاو جيملارف ع ةيئيم ىه ىلا ةيرملا ةنسلا| روهش هدهوألا

0 2 0 5 1 
 مهءاكحاو مهرومأ راتسو مهدايعاو مهح تةقاومهو مه هايم ىف نول يدنا 1

 رود نع ةرابع ةضيعقلا ةئسلاو امو نوسجو ةسجحو عيل روهذلا هده ماياو ؤ

 ةنسلا صقتت مو عبر واموب نوتسو ةسجو ةياعلت ىه ؤ هما ةرود تاذلاف نعل

 5 7 5 000 5 1 3 6 ١
 ةباالا هده لوزت بيسو نورسفملالاق تف.صلاق ةرايو ءاتشلاىق ةراب موصلاو 2 ْ ١

 5 نإ ا : عال
 ةراثو هتتووف ةراآن م6 عش ناكف ةيلهاشلاق هدف برعءااتناكىذلا ”ىسنا| لح أ نم ا

 8-0 ع 4 . . 1 5 . . 8 5 . ([

 ةئسروهش ةدغا لحونع هللا ؛ءاذروهّشلا نمهريعىف ةراو رعص ىف ةراو مرح اف 1

 !اعتو كرامتهاوةوهو اهفهريسورمقلا لزانمىلع ارهش رفع اننا اهي نودت» ىتاا نييسملا |

 ح والا ىف ىنعب هك هللا بات ىف ارهش رية ءادثاةيكحو هلع ىندي هللادنعءروهّشلا هدا 1
 0 3 >> 7 8 53 ١ 1 ع ا ها ل

 باتكي دارا ل.ةونورشامو نو ؤيامو قاخا لاوحإ ميج هيفدهللابتك ىذلاظ وف |

 الا د ا ع ' 0 ِِع ع
 كحاادهز | ضرالاو تاوءتلا قاد موب 2 هيد الاب هدابعص اوديحو اىذلا

 9-! 7 أهنم 0 ارهش نعال ةنئيلا نأ ضرالاو تاوه-لا قاخ موههاضقو هد مكح

 | اص

 ١  7ل - ٠  3 5تل ١
 ١ نك مركاو ةححاوذو ةدءعقلا وذو درإتحر ىهو 3 مرح ةعبرا 3 روهشلان م

/ 
/ 

 | مقيفةلالهلا ةنسلارودت ناصقتلااذه ببسيف مايأ ةرسثع ةيسمشللا ةنسلانع ةيلالهلا |

 | 8 ميلا تانكي ارا ليشو رهقلالزانهو باسحلاىلع اذ كالا ه.فنالنأا رقلاهنلا |

 ؤ
[ 
1 
| 
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 نبيل لاق ( كسا
 وه ركح 0 12
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 هيرضتستل هوعزاك مكنا

 !عامو مكسوفن هب عفتتتل

 اوقوذف)خبوتوهو كسفنا

 ىأ ( نوزنكت منك ام

 منك ىدلا/ لاما لانو

 مكوك لابو وأ هنوزتكت

 روهشلا ةدع نا) نيزناك

 0 سفع انا هللادتع

 نام. دارملاو ةدايز ريغ نم

 لكتب عرشلا ماكحأنا

 هلو ندقلاروبشلا
 ىف) ةيسمشلا نود ةلهالاب

 هج راو هيب اعف( هللا تانك

 مون)حوالاىفوأ همكح نه

 ضرالاو تاومتكا قلخ

 درس ةثالث(مرحةعب رأابنم

 لاتقلا نع دوءقال ةدعقلاوذ

 مرحلاو جملا ةحلاوذو
 دحاوو هيف لاتقلا م 0

 مجرتل بحر وهو درف 0 تا

 ايندلاف ( كسشأال )
 ) متكاماوق وذف)

 دنا )) منك اع

 روهشلاةدعنا )نوءمحن

 ةئ_سلا لوش ) هللادتع

 روهش ىنعهللا دنع ر وهشلاب

 هل[ دوي ىلاذعلا |

 (201 بانك ف ري رقعاحا)

 ( موي) ظوفحملا والا ىف
 تاومعسلاقلخ 0 موب نه

 رووشلا نم (امهضرالاو
 0ع
 بحر ( مرح ةعبرأ )

 - 1 5 ١
 د_حاوذو ةد_ءقااوذو



 مك 0 ١١١

 ( بأ بادعب مهرشبف )
 ناكاذا الا اهقح انه ىدؤيال ةضفالو بهذ بحاص هنع ىلاعت هللا ىذر ةريره ىبا |

 م م مز هاوق ىعمو
 - .٠

 مهرشبف ف هرهظو ةلييحو هياح 5 ىوكمف ر ران ند تانك هإ تيفقص سم ىلا موب

 رانلا دقوت موب ىأ © مهجر ران ىف اهلع ىب م موب 8 | - ىلاوه © 5 ملا تاذعب

 كنانلاا ت تك مش ةعاابم رانلل ءاجالا ل رانلاب ل هلصاو اب لع ديدش ىجح تادذ

 اذانلا نا( مهحرانىف اهملع

 اعاوبقرتئااهنلك 2

 ىلا دنسم هنآلا لثقلا 1

 ل تحد نا 5 ةعيص ند لقناف 000 !ء اه.ش رور ىلا و راخلا ىلا لمفلا دتساو ٌْ ِء 1 1

 ١ . ره ول كاص ١ ١ - راك

 ةريثك مهاردو ريثات د امهم . دارملا نال , دملا و اب ءاع لأق 5 ريك دنا 3 كعمص ٍْ 6 : رار 1
 اا - 8 5 3 ئ انزع 2
 هآوث اذكو 0 ةقش عود 7 0 ةعب را ةهنئع ىلاعت هللا ىخحر ىلع ل لاق اق اك ا ص ِ 6-5 ا ه1

 امهصيصخلو داع ل ناق لاوهألا واز ّر نك (ىهش ريئملا لدقو ع مار

 2 ]| نآ ز- [ىتح دزالدو ا نقلاهصيصخو ةضفال وا لوقلا قوناق امملال كذاب

 ىمحن ىلق رانلا تفدح

 رانلا نع دانسالا لاقتنال

 تدقر لوش اماهملع لأ

 رك نافريم الا ىلاةصقلا

 هايامهك اسماو مهعج نال © مهروهظو ونحو .ههابحا,م ىوكتفؤ» ركملا اذه ىلوا

 اةاوروزا معالوا ةيهباا سبالملاو ةيهشلا عاطملاب عنتلاو ىنغلاب ةهاحولا بلطل ناك

 ابن ةرهاظلا ءاضعالا فرشا امالوا مهروهظ هولوو هنع اودعاو لئاسلا نع

 ظ تاهل لوصا امالوا دكا باقلاو عامدلا ىه ىلإ هةر ءاضدألا ع جيئشملا

  لوقلا ةدارا 1 هي عزتكام اذه هاياحو 0-5 ندبياا مداقم مه ىلا عبرالا

 ريد الا ىلا عفر تاق ةصقلا

 مهه ابح اه ىوكتف)

 ( مهروهظو مم

 مال ءاضعالا ده تاكا

 ريقفلا اورصبأ اذأ اوناك
 هاياو ميهعص اذا 02

 اولوتودنعاوروزا سلع

 6 هروهظ هولوو مهماك ر راب

 76ق) مهلاومأ ةاكذ نودؤيال نبذلا نيرفاكلا ىنعي ه ملأ باذعب ره شيف ساناا ع

 0 لاك مو هيلع هللاىلد ىنلا ىلا 8 8 رذ كأن ِ

 الفذ تق ئرح راقنأ ف تساح 0 ل ةيكلا برو 0و تيالا مه لآ |

 .انكمو اذكه لاقندالا لاو و وتك لا مهلاق مهند أو ىأ كادق هلانلوبكا

 . لبا بحاص نمام مهام لاقو هلام نعو هنيعنعو هفلخ ندو هيدي ندب ن * [دكهو
 16 تصر ةاتعم أ

 ا وسطتت هنعساو تناك انءأ ةماسقلا الا انت الو رّشال يا
 همم هنعماو تناكام مظعا هم مول تءاح : -_و دو مع و رشالو مهب داقه عيرالا تاهلغا

 ش6 |سانلا نيب ى وعقل ىد اهالو 4 هيلع تناداع اهأ رخا تدفتاط اهفالظاب هءؤطتوامورش
 من م-هريخ امو 1

 متزاك اماده)

 بادعب ) دمي (مهرشبف)
 ع

 ىسحم موب) عيجو (ملأ
 لاشو زونكلا ىلع (اهلع

 1 ىعا «ياهياع ئه ما ون لِ كك هاوق وك و دع نيعضوم ىف 8-1 املا هقرفو اسم طفل اذه ا

 00 ران ىف #ةرا رد ةدش نم ضد . ىحاهدع لق وف ة راتلال> دةةزونك ١ لع ا

 عضوي سال سابع نب لاق 3 محر وهظو مو وح وهابز 8 3 ءايح جنونكل و (مهاجاب

  مهردو ا ب جم هدلح عسوب نكلو مهرد مهردالوران د ىلع رانبد

 'نالءاضعالار ثاسنيب نم م كلاي ءاضعالاهذه صخاعاع 3 نحكعب 0 !ععض هموم ىف

 عنملاو ةهاركلا نأ | هش ند 15 د28 تلطف لئاسلا) ةاثأ اَذأ ل 10 اند |

 ' الئاسلارزكان را مث هنيبج دعت ةهجو ريراسأ ع و كو هوجو بش كتف

 لاؤسلا ىف ل 5 او بلطلا ررك ن امش ايناح هك 5 1 يي هنع هيناح ىأت بلطلا

 مهح ران ) رانلا ىلع

 برضتف ( اج ىوكتف

 ممونحو مههابج) زونكلاب

 اطو

 ع

 ا

 مهل لاش (اذه مهروهظو ام
 علاق ةياغلاو درلاق ةياه ىهو ىرخأ ةهح ليقتساو" هنعان 0

 ءالعملاةداعو ن ناسحالاو ريلا ينام ا اذهو لذيلاو ءاطعالا ةمها 0 اع لادلا

 _متزاك اماذه غ ىلاءتوهناح سلو قو ةمايقلا موب كلا ةثالثلاءاضعالا هذه صخ كلذلف

 ( متزلكام ) اذه ةبوقع

 لاومالا نم ممعج 3

 6 مفنال )



 انارة الل 1

 ةللام ن 0 نابه رئاو داحلالا ني نا نر « هللا لبس 1 وقالو |

 | لاملا نوءمحي نيذلا نولسملا هيدارب ناو هب نضلاو لاملا ىلع صرحلاب مهفصوف

 هياع لديو ظيلغتلل باتكلا لها نم نيسترملاب هنارتقا نوكيو هقح نود ةالوةرتو 1

 ىلاعت هللا لص هللالوسرل هنع ىلاعت هللاىذر رع ركذف نيلسملا ىلع ربك لزن الكل 7

 هيلع هلوقو مكلاومانم قبام اهب بيطيلالا ةاكرلا ضرغب ىل هللازا لاف سو هلي

 مدع ف دكلا ىلع ديعولا ناف هيلع دعوا 2 ىا 6 سلف هناكز ىداام مالسلا | ظ

 لا 5 2و اضرب وا ءارفص كرثنم هلوق اماو هف قف نا هللاما ايف قافنالا |

 نعابوسم ناحمشلا هدروا ايف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةلاهق>دؤي ملنمدنمدا رلا() ١ ا

 هينحو ةتيبحارم ى ف مهجر ران ف اهاعىجاف ر ران نم م حافص دإ  سفص ةمايقلا موبنآك | ٠

 دابعلا نيب ىضَق ىّتح ةن تل نيس هرادقم ناكءوبىف داق دع كد راك هرهظو |

 ىدؤياللبا بحاصالو لاق لبالاف هتلالوسراب لمقرانلا ىلااماو ةنلاىلاما اس
 عاقب اهل مطب ةمايقلا موب ناكاذاالا اهدورو موب اهبلح اهقح نمو اهقح ابنها ظ
 تا ايمأوا هضعتو 4 افخاب هؤطتادحاوذا._صف اهنم دقشال تناك امرفوأ رقرق ا

 نيب ىغش ىتح ةنس لأ نسخ هرادتم, نك موب اهارحأ ةلعم را
 الو لاق مغلاو ر رقملاف هللالوسراب لق رانلا ىلا اماو ةنملا ىلا اما هليبس ىريق دايعلا |

 دقشأل رقرق عاش اهل عطب ةمايقلا مون ناكاذا الا اهقح ىدؤيال معالو رقن بحاص

 صائاهفالظاب هؤطتو انو رق هحطنتءا.ضعالو ءاطجالو ءاصقع اهفف سيل أيش اهنا

 نيب ىعقش يح ةنن تلا ني ةنادعم ناك موب ىناهارخأ هيلع در اهالوأ هيلع

 تدراو هلوق هيف ةدايزب سم قرا راثلا ىلااماوةنلا ىلااما هلسس ىريف .داعلا

 اذهوءابلاب تدرب اهضعب ىفو ءارلام ذبتدر سم مي ع 3 ضعب قوه اذكعدل تدعأ

 حو روب.كملا ىلعماللا فب ةضاي لدا تر ورةاوز ل ا
 ءاصقملاو سلمالا عساولا ضرالانم ىوتسملاوه رقرق عاقبهإوق فيعض وهو اهناكسا

 ةاغلا ىهو ءاحلا اذهكو اهسطنب ملؤتال اهمال اهانثتسا اعاو نيئرقلا ةيوتلملا ةاشلا ىه

 | ةديوعتملاب نع ( خ) نرقلا ةروسكملا ةاشلا ىهو ءابضعلا اذكو اهل نرقال ىتلا

 اءاجمش هع هدناكز دؤي رف الام هتلاءان ]1 نم سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق

 كلام انأ هلوش مث هيقدش ىنهي هيثم زهلب ل م م ةمامقلا موب هقوطي نات دز هل عرقأ

 هلضف نم هللارعانآاع نولي نيذلا نيسحمن الو ىلاعتو هناحمس هلوق الت مث ه ءازاكانأ |

 هرع لاط نم 3 ءلا لوطب هل ةفص عرقالاو ةرحلا عاجلا : ةياآلا مهل اريخوه |

 زهللاو نيقدشلا ىف نان د زلا ام ن

 « هللا ليبس ىفا متوقف الو 9« ىلاعتهلوقو 6# نينذالا تحن نيرحلا ف نائتاننامظعناتم ا
 لاملا ىلا ةيانكلادر هنالام,وقفن لش ملواموقفنيالو لاق اعاو امناكز ٍنودؤي ,الو ىنعي |

 لاومأ بلغأ اه اهنال ةفلان لا ةيانكلادر لبقو ةضفلاو بهذلا نانعأ عر زوتكلال /

 ناين زلاو تا.+ | كح قص ىهوبهذوهرمث قزع |

 ا

! 

 (هللا لبس ىفابنوقفنسالو)
 ىنمملا ىلا عجار ريمضلا

 ريناند 0 لك نال

 ناو هلوقك وهف مهاردو
 اولحتا نينمؤملا نم 55
00 
 اك وفتح الو ءابعم قأ

 هلوق ىنعم نأ اك بهذلاو
 بيرغل امم رابقو ىلاف 6

 ركذلاباصخو كلدكرابقو
 امال لاوهالا رئاسنبب نم

 ناعأو لولا نوناق

 اههزوك كاذو ءاضالا
 امه اوسام ىلع لعاد

 زونكلا ىنمي( اهنوقفشالو
 هللا ةعاطو (هللا لبس ىف)

 اماكز نودؤرالو لاو

 اهقحدؤيملامابنمدارملاف (؟)
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 هت ١١ ]مس 0 ها
 ١ كلل دن أم تاقفرذ ىأباذاف ةديرلاب ترسدلاق به هنن دز نع )ع ح) نيلسمل ١ نموأ

5 2 : 0 
 0 هد |نوزنكي نيذلاو ةياالا هدهىف امك قال تفلتخاذ ماشلا ىف كتكلاف لرتملا اذه

 انف تلز'تلقف تاتكلا ل غا ف تلت ةيواعملاقف هللا لبس اهنوقفشالو ةضفااو

 3١ مدقانا اعلا | بتكف نوكش نامثعىل !| فتكف مالككلذ ىف هن 4و ناكف ,عقو

 2 لاقف نامع كلذ تركذف ٍكلذلبق 2 مناكف د سانلا ىلعرثكف اهتمدقف ةشدملا
 تعءعسل ىثرح دبع ىلع ار اااده ىنلزنأىذلا كاذفامسر 0 عت كيش

 5 دنا دؤتإ فة ةاكرلا هيق تيحو لام كوه ليقفزتكلا ىنعمو 2 علا فاتحاو ما او

 ١ "7 تذاو لجو نع هللالوق نع ىنربخأأ ىبارعا هل لاق هنأرع نبانعئورو

 لف اهزتكنم رعبا لاقملأ باذعب مهرشبف هلا ليبسيف اهنوقفنيالو ةضفاا وبعذلا
 لاومألل ارهط هللا اهلعح كلا الك ةاع ذأ لوك نألق ناكاذه هل ليواعأ نذوب

 وهو رعنب هللادبع تعمسلاق رادنب هتلادبع نعشكلام ةياورفو ىراخعلا هجرخأ
 هدنب ىرطلا هاورو ةاكزلا هنم ىدؤتال ىذلا لاملاوه لاقف وهام ناكل نع لش

 وهفهناكز دؤتمل لاملكو انوفدمناك ناوزنك سيلفهتاكز تذااب لك لاذ نانع

 0 0 لعنع ىورو انوفدم نكيملناو ةيحاص 1 نا رقلاىف هللادركذ ىذلازنكلا

 لاملانم لضفاملكز كلا ليقوةقفن امنودامو زنكاهقوفاف فالآ ةمبرألاق بلاط ىبأ
 له نم لحرىفوت لاقةمامأ ىبأنع هدان هنسل ىربطلا ىو روديلا هبحاص ةحاح نع

 1 هرزممىف دح وف رخآ 1131و ملك نوال هللا لص هلا لاقؤ رائد هر رزامىف دحوف ةةفصلا

 ةاكزلا ضرفن نالبق مالسالا ل وأىاذه ناكناتك رسوهيلع هللا لص ىنلا لاقفناراند

 تضرفالف هيلاهريغ جايتحال هجارخا لاملانم ”ىثدعم لضفنه لكىلع ب<ناكف

 ا" بهذلا نوزنكي نيذلاو ةيآآلاءذه تلزناملاق شابع نبانع مكمل كلذ مسن ةاكزلا
 كياخصأ ىلع ريكا هللا ىنايلاقف ةلطناف ركع ج رغأانأ نع ربك ةضفلاو

 تار اوملا ضرفاعاو ىلاوحأ نموا ايش ةاكزلا ضرش ملهّللانالاقف ةيالاءذه
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 د ب ويح جدع 0م د يي مهب دكت (ييعاوت ًاب)دتلا نإ م 0 ل ع سلا سلا ل ا

 ِع

 (اوسعأ امو) اهلا ع

 (اوديعاالا)_بةكلاةلج

 1 : 1 عل 7 مههاو هاي هللاروناؤفطي نأ 1 ىراصتالاودوهنلا عاشو رات يل ىعل
3006 
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 امىلا دتسإال و ناهرب هدضعيال لوةىأ (مههاوفاب مهاوقكلذ

 3 ذلا لوو نوهاضب )ةلمهملا

3 

 غارق مهلوق ىهاضي
 أ

 ريغ امقاو فاضحلا قدح

 باقتئاؤ هماقمدملا كاضلاا

 اواكن انا قع ع وفض

 هللا ىلص هللال وس ردهعق

 دودهملان م و 4 بلع

 مهل ول ى 0 ص انك َى راحنلاو

 ل
 و

 ىعلإ عاهد لو

 2 عر روع سم ربع 0
 رامتلل ريوضلا وأ

 نباهسملا مهاوق ىهاضي

0 

 نيارب نع 00 لوق هللا

 م موك 1 مبمال هللا

 لأ او مداع نوئوداضغي

 رثكالاو هَ امل اماضملا

 نم هقاقتشاو و ءرهلا| كر

 9 و ءام هيض 5 ءأغَ مهلوق

 امانا لات
 جاحزل | هْلاَو اذدك "ضال

 ءاقحأ ص ى أ (هللا جاد 6)

 ىلإ 1( مهل لاش ناب

 :وةرصيفك(نوكفؤي

 تلاقو هللانءا ع

 حسخا مهضعب لاق ىر رسم 4 كعل 5 اككتلا

 ١ مهضعب لاقو هللا نبا

 ىنأ) هللا ١ م( مهلتاق 73 ةثالث ثلا" مهضعب لاوو هتلاوهمهضعب لاق و ؟هرش

 د ًانوعلا و مهبلا لل رك كأن ام 4 0 هتان ا كك 8 ظ )0

 لاق 3 نوئهاضي 0 ُ
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 1 ننال هتحب 0 لع 2 راذ هب نوهوش ظفاالاوهاق ن
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 5- ( لق * م او 3 1
 ف اضم فدح نمد ةددال 1 هد لا ١ نس

 | ةاوفالاؤ دحوب ىذلا لمهملل لئامت 1
 | مهلوق ى هاضي ىا هي ورقت " نيذلا ل لوق ةنوئهاضي كح نأ

 لوق هنان راعشا وا امنع ا

 نايعالاق هموهغم 0

 , درع قضحلو ءاه رع 0-7 . - .٠

 .مهلبق نم نك هماقم هيلا فاضملا متاو فاضملا فدل اورفك نيذلا لوق
 5 8- 5 0 ” كدا [ولاق نيذلا نوكرسشملا

 ْ : وا مهت 5 مثلا | ىنعم نكع مهو امل داولاو |

 ا هنأ ارق ددو هيف عل زمهلاو 9 ةاهأ ضملاو ىراصنلل ريوصلا نأ ىلع اوزلاوإ للا تاني

لتاة ولف ضيحن ال انا
 رلا تمءاش ىتلل ليف ىلع ًاهض ذأ ا|سمامهل وتدنم و مصاع ظ ٠ | 5 هللا مه

 اذاهالاب مهملع ءاعد ا 6 نوكتؤيىا © م 0 لف عل داق كل

 توقع اعو ةثالثدلالاو 00 ل انوطل عفن ناكلم 0 آلاو بوتعإ رح "لاو ٌ

 ع
 اف لا 0ال كل هللاوه ىريعذأ ناكلف الع ءو هلل |نيلادتكل ناسناب ا ىسعن ذا |

 أ 0 /

 ا 0 سانلا عداو ىتصلاخ تنأ هللاقو 0 000 مهنم دحاو لك اعد مي كلذ نكمسا |

 ا دقو مانملاف ىسع تان مهأ ل !او ّ دلما ةيحان ىلا تهد نأ هو كاع |

| 
 ا

١ 
 *ىافل| كعز

 + الاوسدقملاتِيب ىلادحاوو مور لاى | 5 و بهدق هئالغ ١قرشو ةنقل

 أ

١ 

 || دف حدملا ىلا بهذمث ىسع ى اب رش م دل : ئيدحإول مك لاثو ىنع ىضر ا

 0 هو

 ةءاوط كلذىلع ةعبتق املا ساتلااعدو هتلاقم م 8 :مدداو اك ري 7 ةحانملا ا

| 

 ظ
 لاقو هللانا 0 مهلوق ببس كلذ ناكف لاتغاا عتوواوفلتخاو اوقرفتف سانلانه

 ]| رك ذدهلعل لاش نا ىدنع برقالاو ةياكملا هذه كح نادعب ىزارلا نيدلار خت مامالا |
 ا ليبس ىلع 'مهارباقح ىف ليلخلا ظفا درواك فيرسشتلا لبس ىلع ليحنالا ىف نءالا ظفل

 اشفو مهنم كلذ اولبق لاهجلاو ةيقيقلا ةونبلاب نالا ظفااورسفو اوغلابف فيرسثتلا |
 ظ مهلوق كلذ ف لاخلا ةقيقح رعأهتلاو مال اديلع ىسع ع اضاىف دساغلا تهذملا اذه |

 ع كاووبجر لعريغنم مهتسلابلوقلا كلذ نواوس مهناىنعي ك4 مههاوفاب |
 || هل ةقيقحال اينكواروز لوقلا كلذ ناكالا نلالاو ءادقالا 5 0 هللارك دنمل

 نوئطاوب دهام لاقو ةهماشملا ةاهاضملاو نوبءاشي سايعنبا

 هانعم ىدسلاو ةداتق لاق # لبقنم اورفك نيذلال وق ' نوةفاوب نسحلا لاقو

 ظ هللا نب ارب نعد ورمل تلاقاك هللا نا جيلا اوااقفهلبقنم دوهلا لوق ىراصنلا تهاض
 ةكتالمانولوشاوناك نيكرسشملان ال لبق نم نب كرشملا لوق نوهاضي هانعم دهام لاقو

 مالا م اوغم نيذلارفك ىراصتلاو دوباا
 دوهملا نم !سوديلع هللا لص ىنلا رصعيىف ناك نمنأ ديرب 0 لاقو ةرفاكلا ةيلاخلا

 نبا لاقو هللاممءل سابعنبا لاق  هتلامهلتات ل مدولو ءراصتلاو |

 نا أ حل ىدع هنكلو ةلتاقملا ؛قيقحن لعوه نسل لقو هللا مهلتق جرح |

 بحت |ام هللا هلناق هنم بح خت الاعف لعق نأ لاش اك مهل وتةعاشب نمابحم# لوقلا اذه مهل لاق

 رفك هللاديش نسخ الاقو هللاتام |

 ١ لاقام نول وش ى

 - ةم2 ا
 | نع لوثر 1 ىئى

9 
 ها م للدلا حوذودعب



 8 1- : 5-١١  0 7 3ةءارب 1

 لح رةلاقملا هذهلاق اعاريعنب دع.علاقو ةيالاوذه هللا ل زئاذ هللا نباارب نع نأ ع

 ىلهفءامنغأ نحو ريقف هللا نا لاق ىذلاوهو ءاروزاءنب صاح دعها دوبيا| نمد

 لسع ةلخاولا لع ةكالا مسا عاشاىف برعلا ةداعىلع ايرج د 1 تلاقوف

 نالف برءاالوّشو نيس 9 بكحرب امعاو ليلا ب كرب نالفبر |

 ساسع نءا نع قوعلا ةيطع ىورو مهنه ادحاوالا ا هلعلو كولملا سل 2

 ريع ناك 0 ارق وكلك 0 |رساى 1 9

 ارش نم مف سيل و سدقملا تيب ىلا لمار ساون عج رالف هرغصلهلتشا رفا ريغ كال

 ناللةةنسئامةقادارأل 0 قا ارب نعمهل هللا ثعبةاروتل

 ا رب نعانأ لاقم هانأ!الفءردصقئاروت اه تلئفدنمت رقت ءامد ءاإ
 أذا ل | 3 الجرذا 00 3 0 0 انيلع 1 1 30 6 3

 لوتامأو د م تب كد 0 ا هللا ريخ ناذ كلذ ا راك زاب ةربغ

 هيلعىسيع مفردعب قالا نيدلا ىلعاوناك ملا هيف بيسلا ناكف هتلانبا عيسملا ىراشإ

 نيبو مهيب عتو ىت> ناضمر نوهوصيو ةل.ةلاىلا نولصي ةنس نيناكو ىدجحا مال
 يزع باحانم ةعاج ل_:3 صاوب هل لاقي عاج ل> ردوماا ىف و ناكو برد دولا |

 0 5 | ريصم راتلاو ان رفك دقق ىسيععف ق قا ناك نادوبماى 00

 مئانمم رانلا اولْخديب ىّتح مهلضأو لاتحا -ىناف ةنلا اولخدورانلا انلخدنا ن
 ا 3

 0 بارآلا عمدت 00 ل ا رهظأو 0 لتا _ٍش 0 سرا لادم

 .٠  50 5 0-0ع : 5 7
 هواخداو هورمصتو ا هواحداو 95 او تددوقو رسصنخ ىتح هبوب كل س يلهب

 كتيوت لك هللا نا تيدوندق لاؤو جرخم ليجالا عت ىح 00 جر ملام ا

 ) روطسن مهنه دحاولا مسأ لاحر ةثالثىلا دع هنامم موف هناغ داع موو او هوقد



 مهلك ( دوما تااقو (

 (هللان ارب نع) مهضعبوأ

 ميلا هاوقكر توذدتف

 ىمجت |مسا
 عنتما هش رعتو ةتردعلاو

 رب نعوهللا نا

 1 محاعوهونون نموهف رص

 ١ ا
 حسنا ىراصنلاتلاقو ) سسك | راصتلا 3

 هللا نبأ

 دوج ( دوملا تلاقو )

 نباريزع ) ةنيدملا لهأ
 ( ىراصنلا تلاقو هللا

 جسملا) نار حن لهأىراصن

 هللا نبا

 نا 2261 |

 مه ١ >> ( رشاملاءزجل
 مي
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 1 11 اوناك 0 م مهدعاإ 7 اهنا 6 هللا نسا نب تحن ةوهعلا تلاقو

 2 | وهوا رولا ظفحب نم رصن تل ةعتو كح مه قم 1 هنآل كلذا ولاق اعاو

 | هنال اللا كعا ١ وااقو كلذنهاو ١ دعف اا ودع 5 2 2 لق ا
 م55- ف

( 
 5 ناك لوا اذه ناىلد لءادلاو هللانبإ

 ا ميرعلاوذمع سعال دف رمد عنا اما مرحالا ةءار ع 000-- هن فود ود ريغ

 ناوثلا ماع 3 2 كح هللا

 ' عم اويذكي ف, 9 عءاعتتر 5 35 0 1 مي“

 1 ع 9 5

 0 يعلو نيو“ :اايزب لع ب وةعإ 0 2 كلاو مصاع ارذو تنددكا ىلع يكل

| 

 ا افودحم ريذلاو فدو نءالا نالوا نبال الأ فرد نودال اهدشت نينكاساا ءاقتلالوا

3 5 ١ 
 أ "أ ردقملا ربخخا راكتاو بسنا | مياست ا هبال فنه ودو انيحاصوأ ناد ويعد لدم ا

 تلاقو © |

 را رحالاع نم دخؤتاعاو ءاسنلاو ن زامدح 0 نم |

| 
5 1 - 

 ا كرا دح وت هلل هنأ لع لاددفو 000 ريدغأ او ىتعاانيب قرشملو اراثيد غلابلا
 ا |

ًْ 
 نب راسد طسوتم ل 3 ىلعو زينا دةعب را ا

 نا اك نع ىورام هيلع لدبو ا

 ا 5 1
 || هجرخأمايأة ثالث ةفاضونيلسملا قازرأ ك 0 :د نيءبراقرواالها ىلءوريثاند |

]|| 

 هدلصضص نوفر ءفابق اور 5 اع رفذع دق |

 - وىعملا ا

 اا 5 :لاذخا بدسومدتل ا

 | نال ةلاحكسا هولاق اعناو مهضعب لوق اضراوه 5 هللانبا تسلا قراطعلا

 أ اهلا“ 0 ان اوولا 0 ,الاودك الاءار 72 نر نالوا االيدلو نوكي.

 كك

 ل ارامد ! - ىأ ملاح لكومدخاب نأءسعأ ن ٠ لا نا هج وال | اب ةيرئاعملان

 0 ع
 وهوإتع لكنم ذخأي نأءعأ سوديلع هللاىلص ىنلاف دوادوبأ هجر م نملابنوكت

 < 0 لع
 1 ًرلا ٍباصحصأ لوقوهو ارانيد دي ريق للك ىلءو

 5 ىلا موق بهذو نيغاايل

 ع

 مل ذمه ر أ مهذلا له أ ىلع ة هيب ا رح باطخلا 0 :

 ع

 كاف ىضارتلابالا رانيدلا ىلع دازبالرانيد ةيزجلالقأ ىبفاشلا 0 ًاطوملاف كلام
 . العلا ريثاند 1 ىنغااىل اعو كس راشد طسوت 1| ىلع ام رمد ةداب ْرلاب ةمذلا 0 ىخحكر

 ذالك لطابلا مهنيد ىلع تانكلا لهأأ رقأاعا

1 

 ١ اوضرقان.ذلا موا ا كر هاالهأ ف

 ك3 ناذاضيأو ليدبتلاو مح يسلا ليق للا 6

 اذهل اولهمأت هنومدةعو (بودلع ا ىلددُ ى

 متل مهر فك ىلع مهرارت | تاتكلاّلحأ نم ةيزالا ذخأ نم دوصقملا سدل

 روتلا ةعيرش نم ندلاىل ع

 ' |وددصيو اوتم وي نايدنلا اوءحريف قا اوفرعيناءاحر مهلاهماو مجامذ نّقح كلذنم
 ا

 ا تلاقو لح و نعدإوق دي همق نياخادلا 1ك 1 هل الدةوقو مالس الإ . نسا اوأراذا ا

 ىلاعتو هناحم هتلارك ذم ةي آل آلا 4 هللا نبا عملا ىراصنا!تلاقو هللا نبارب نع دولا ا

 هده هني قا نيد نونيدنالو هللاب نونمؤيال ىراصتلاو دوهللانأ ةمدقتملا ةيآلا ف
 نيب قرفالهنال هنكلرشأدقف هللا ىلعكلذ زو>نموادلوهلل 0 أ معا ممع ريخاوةي لإ

 ا دقو قانيدنوم ديالو هللاب ن 0 :م وبال ملا ن6 نابدتنجلا ديعي نم نيب و امص دمعي ند

 0 هعذتلا تكلا ةمركو دو ركل: اذع ىلع م
 ١ قا نوفرعيوارمف ةدراا مهلعاو مدرب
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 | ةمركعو رييح نبديعس ىوردبلا نوهح ريف

 | نامعنلاو كتم نيمالس دوييلانءةعاج اسوديلع هتلالس هتلالوسرف 1 لاق سايعن | نع
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 2 ل مت 5 ٠7

 ( هديؤاو !فاتكلا ل را 25ه "الام وهفموهقنع 2 وموىذلانمةيزحلا
 نور رادع هدذع دهيش ىح ا م 5 رد ا 0 هنع ىلاهثهللا ىذر 32-5

 مماونس لاق هناو رض سود نم اهدخا مالسل اةياع هنأ ةئع ىلادت هللاىذر فوع : |

 ةر 0 ربا كا نيساتكلاب اوقاف تانك ةهش مهل 2 كلذو كاتكلا لها هن

 0 ١مآلا مهنه ل ىلاعت هللادج-ر ة هقراح ىبادنعو ان ع 5 راع ع ذخ تالف

 ناك. نال نانوالا ةديع حلاص مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىرهزلا غور اك :

 راثبد 3 هئكس لكى اه اقاو در 1 الأ رفاكل كم 5 ىلاعت هللا هج ركلامدنعو بر ا

 | ارهر رد نوعب راو ةيناع ىغلا ىلع ىل 5 هللادجر هع :حوبأ لاكو ريقفااو ىنغلا هيف 2

 بوبكلا ريغ ريقفلا لع ىشالاو اه رك كلا ريقفلا لعواهفصن طسوتملا لعو

 ٍ فر 0 ناك ارا 222 برعلا 0 نم ذخؤتالو ميلا كرسشعنم

 ةياوصل ا|تقفناف سوح م اامأو اكرقمو أن راكم الى م !انمدخؤتو اكرسشم وأ ناك سات 1 ا

 3 نكيملةدبع لاقبو ةديبعنب ةلانع ىورامهيلع لددو وربه دخالا زاوح !ء

 مسو هيلع هلاك هناا فوعنب نجرلاديع دهش ىو سوحلا نم ة كدب 2 :

 ب اطخنلنب نعْوَأ هس نع دهن. ر رفد ع نع ىراخمإ | هد رك سوح ند اهدذ 93

 5 1 نايعلا فوعزنب نجرلادبعلاقف م 0 عنصأف كيك سو ا 0

 كلام هحرخأ ثاتكلالغأ ١ هيا ايدكس لوش رد هللا ىلص هللال وسر ت 6 4

 سوخحم ن مه 5 زجل اذخأ عسودي 8 هللا ىلص هللال لاوس رنا ىنغاب لاق باهشن ان 32 ًاطوملا ف

 رخاردلان ماهذخأ نافعنب نامعْناو سراف 0 م اهذخأ رعناو ن نيرح هل
 7 نجحرلاديع دهش ىدح و مم ةيزكلا ذخأ نم رع 3 :ماقو ًاطموملا ف كلان

 8 م دخؤتال ابنا ىلع ناك ةبامسلا 215 علل مناهذخأ م هللا ىلص

 باتكلا لعأن م مهله سوح نأ ىفاوفاتخاو باتكلا لعأن َ ذخؤت اعاودك رشم
 مب تك ىلع قىرس انقو اوصصأف هنوس ردت 3 اتكمهل ناكلار هنأ بلاطىل أن. لعن ءىور»

 امأو باتكلا لهأف الد 14 21 ومهحنابذ مرن ىلع اوقفتاو مهرهظأ نيب نم عفرف

 اواخددق اوناكناف راظنف نبأ ار م مهريع نه ىراصنلاو دوعلا نيدفف لدم

 اوناكناو مهحئابذو مكان لحن 1 ةيزجلاب نورق مناف ليدبتلاو مسقلا لبقدي

 نورّشال مماف هتعازتتر ملعب رش محمل و يسوةيلع هللا لصد ”ىعع مدل ادعي ةيقاواخ

 0 دعب هيفاولخد له مهسعأىف انككش نمو مك انمو مهحئابذ لالو ةيزجلاب
 مهو و مر رممللاب اقل ميس 1 :مو مهحئابذ لحنالو مدلا ن :رقحل املغت ةيزدلاب نوري هلبقوأ

 مهنابذ شط 53 1 لاقو ة نك 8 مهرف ا ىروعا 2م خونتن م برعلا ىر صل

 عدبلا لهاكب اتكلا لهأىفمهف باتكلا لهأ ل يبس مهليبسف ةيعاسلاو ةئباصلا امأإ
 ىغلان م انا .دلا ليقوهنع نضع نأ زوحالو رانبداهلقأف 3 دب زا 1 نييسملا ىف

 7 هللا ىل ىلص هللا 2 نال تح 1 نك ءاىورايخاع لسا اسوم 3 ريقفلاو
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 كوحناامأوهلق ندللناع -5 5 7 بكا 1 را كلا م١ نيذلا نه ) هد ةتمودن د
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 نورهطتبال ممنالوا ساخالا نع بنتحي * م نع بنتحم نا بحي هنالوأ مهنطاب ثلا ْ |

 تااغلا امزا ىلع لللد هبقو ابلاغ اهل نوسباله مهف تاسامتلا نع نوبنتصاال ْ

1 
 ا

0| 1 

 ا
 ا

 ا

 نكح اب ريح ىرقو ناكل هن مهنايعانا امهنعىلاعتهّللا ىضر سايعنب انعو سح

 3 « مارحلادجمما وبرةالفؤ# 0 ديك دبككو هوزونلارسكوإ ْ

 ؟رسدملا ليدحو مهعيجحد و نينم ولا تسيشتل ةكيدالا ىذ هياهورت ملادوند ح لزؤت أوو»

 ىفعلإ او رفك نذلا بذءو# رد موبالا ل | ةكت الملا : لاتقالال مدبجتو

 بوش مث م ا باذعلا كلذ ع م ع بادَع مهيأ 0ك ا للا اوضفأ ان

 نزاوه نم قب نع لدف ام مالسالا ىلا هددبف ىنعي 4 8ك

 م قلطأو 9 0 نيسان يسود 1ع هللا ىلص هللا الوعر ىلع اوهدقواو | أ

 ونمأ نيذلااس ا كذوّنع هاوق د هدايدب #« محر 8م تأت ع ل 5 روفغ اد

 هل دانأ 6 نوكرستملا انا
 لب لق ةو رافكلا
 ىثلاس لاو

' 
1 

 1 2 بدلا يفعل 6 نب رفاكلا ءاز - كلذوو# لاومالاو لال

0 
 ةاكاو

 هم ىلع كلذ دعب نم هللا | ا

 كفاك د نم مهربع ن نود مانصالا ةدبع نك

 ىراصالاو دوبل مهريعو م مائصالا اكل نا عيج دارا

 8 اعل | هداهم دا 3 ريدك" ىذلإ للا لق ؟و 0 5 كال

 1 ةر دأ ٍِيط ىلع اوقشاأ 1 مذلاىل آعاأس .يئاوعس نيعلا 8 هس احنال مكحلا ساخن 1

8 
 ع م لاصنب 0 5 ىحر 7 ءزيدلاو تاكللاك نيعلا ل مهليشو

 راسم

 ريق |_عس ا لاقو ملأ لوألا لو وقلاو ةعيشلا ند ةيطز نلاَن 53 اده ىودد و ًاضوتلفا

 7 ءأ رخادههسملا اوب رش الذ و# 0 نوثدحيو ٠ نريمعتاو -- دم |

 ردق

 ه(ادونحلزئاو|

 رشالف)

 ةتسوأ نالا هس نالا 1 2 رب ةروس ١١ ةيناعاوناكو ع 6-00 يتلا اهورن م 0

 ندع ءو ( افلأرسشع

 لتقلاب ( اورفك نذلا

 ءانشلا ىو تالا

 ءاز> كلذو) ىرارذلاو

 نه هللابوتب مثنيرفاكلا
 مهو (ءاشي نم ىلع كلذدعب

 هللاو ) مهتماولسأ يذلا

 ”ودعاارفكر تسب ) روفع

 رص ( محر) مالسالاب
 اناا ) ما دهن الادهم كولا
 نوكرسشملااما اون ءآنذلا

 وهو سنو وذ ىأ ( سن
 5 ا لا هن ردصم

 فاول مه-0ن نالاردقردقو

 مال و سما دل زيع وهىذلا]

 هوا الو نو ريطتال
 ىهف تاحادلا نوذتجالو

 مهاك او ادج وأ, هيل هس الم

 َّق هلا به امسسعب 3 2 معلا

 وب رش الو ( أدم م,مهغصو

 اوححن الف (مارخلا روهسملا

 نواءشا وناك ام اور عملو

 مل)ءامسلا ند

 هرم دكت الملا قىءلاناهو رت

 (اورفكنذلا بذع و) كل

 موق ىنعي ةعزهلاو لتقلاب
 فاما فوغ :ن كلام
 لئاابديع ةناثك موقو

 زج كلذو ) ققثلا ع |

 مث ) ايندلا ف ( نيرفاكلا
 ( كلذ دعب نم هللا بوت

 ىلع ) ةعزهلاو لاتتلا

 ممم بان نه ىلع ( ءاشي نم

 جلاب ( مارحلا دهحشلاوب



3 
 ونجلا ةرثك الرصاتلاوه هللازا ممنءلزوةرثكلاب باجعالا ةلك نيزسملا كرداف ( كتراكتجعأ) مو:نملدب (ذا)

 الإ ةعما نسل هزكسم ىف تباث وهو هدحو سو هيلع هللاىدص هللالوسر قبو ةكم مهلف غلب ىتح اومزهناف

 )اقف هداكرب اذ هع ناك ردا ع اا 1[ ننافسوأ وو 0 رشاعل اءزدأ حا | كح .أد ماخ 1-2 سايعلا

 ناكو سانلاب عمح سابع
 ِ تأ كأي قدا انص

 مهو اوعمتحاف ةروهشلا

 ١ نفكر اخت اشتعال ع نطاق مد ص وم ىىل "فن 0 * رك 0 ذا ١ | ١

 ا ةكمنيبداو نينحو نطاوملا عيجف مهاياابياعاو ممنرثكىضتش را |
 - رشعلاافلارسثعىنثا اوناكونولسملا وسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس ر هيف براح فئاطلاو |
ٌ 

 تازاوكدا كد بانوا وش

 فالآة عبرا اوناكو فيقثونزاوهءاقلطلا نم هيلا | ومضن نافل ودكم عفا ورضح ن.ذلا ثلا مهيلعو ةكئالملا

 ١ نل نيلسملانم هريغوا هنع هللاىخر ركبوا وا !سوديلع هللاىلص ىننلا لاق اوقتلا الف
  مهداقعاو مهباعا نيِسملا كرداف اديدش الاتقاولتقاو منرثكب اباجعا دراي والات
 ' زك سحق سوديلع هللا ىلص 2 |قوسار ىتبو ةكم مهلف غلب ىتح اوهزهناف يك ىلع

 ثراخلانءا نانقسوبا هع ناو هماجلب اذخآ هنع هللا ىضر سابعلا 0 دما دل

 قاب لويخ ىلع ضيبلا
 هللا لص هللالوسر دءاذ
 بار نمافنك سوا

 اومزهنا لاق مثدب مهامرف

 مزمماف ةفكلا رو

 هيلع 55 نم نآكو

 كل مهللا دئموي مالا

 يتضلا كلا
 ءاعداذهو كاعرسلا تنأَو

 ىدانق سشانلاب ص اتدص ناكو سايعلل لاقف هتعامم ىهاش ىلع ةداهش اذهب كيهانو

 كببا نولوش ادحاو اقنع اوركف ةرقبلا ةروس بامصااي ةرجمشلا بامسااي هللادابعاي
 ىجنيح اذه مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف نيكرشملا عم اوقتلاف ةكئالملا تلزنو كسل

 | رفع وح ةهناذ ةمكلا ترو اوهزهنا لاق مث معامرف 5 بارت نم م دطول

 َ 0 ةاضو# ودعلا عا نموا ءانغالا نم هيائيشؤم ةرثكلا ىا «م 5-5

 | ةدش نم كسوفن هيف نئمطت ارقماهف نودجنال امتءس ىا ارب # تبحر اع ضرألا
 ١ «نيربدمو# كروهظ رافكلا « متياو مثله هناكم هعسيال نكاهف نوتبثالوا بعرلا

 هتجر هي هتنيكس .للال زنا مث لابقالا فالخ فاخ ىلا باهذلا رابدالاو نيمزهنم

 | راجلا ةداعاو اومزهنا نيذلا «نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلعإ# اونمآو اهب اونكسوىتلا

 موب مالسلاة دلع ىسوم

 نذت مف ) رحلا قالفتا
 مكيلع ت تقاضوأش مكنع

 ام ( تيحراغ ضرالا
 م قع ءابلاو 3 ةيردصم

 رعت ابحر 6 ىأ

 راغاو أ عابس رب هسا هل

 لاخلا عضومىف رورجناو
 باش .هيلعتلخ د كلوقك

 ىنعملاواهء اسيتلم كالا

 رارفل اعضوم اودجب

 00 مكت اد 0

00 
 هنجر , ( هتنكس هتلالذا

 نلع] اونماواماوتكسا ل1

 نينمٌؤ ا ىلعوهلوسر

 لجونع هللالزنأو نزاوه ىسنم انغلب ىذلا ذهف اونذأو اوبيطدق 2 هوربخاو
 | « مم زك جبعأ ذا ند ل تك نطاوموف هنأ ةرصندتل نحب ةصقق
 ىندي هك ايش مكن رثك ى نمي « ركدع نةتإفإل# ةلقنه مولا بلغن نا متلق نيح ىنعي

 0 هشاوعمو هللارصنب نوكياعا نكلو ددعلا ةرثكب سيل ودعلاب رفظاانا |

 نيمزبنم ىنمي ©« نيربدم متلو مث اًءماضفو اهتعسب ىنمإ # تبحراع ضرالا م لع
 ةامعف ىهو ةنمالاو ةنيبامطلا 4 ةكبلاو 3 ةعزهلا دعب ىنعي «هتكس هللا لزنأ مث

 | نكسنمأ اذاو اكرحجم لاز. الف هداؤف فجر فاخاذا ناسنالانا كلذو ناكل نب

 8 نمالانع اك هيكل ظفل لءح نوكسال ابحوم نمالا ناك الث تدنو هداؤف
 || نينمؤملا ىلع ةنيكلالازنا ناكاعا نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع# لجوع هلوقو
 | لصح [5بارطضا هدنع سيل بلقلا نك اس ناك ؛سوهداع هللاىلص لوسرلا نال

 ١ ِ ملعةنيكسلا لازناب ماع هللا نم ٍِ ةعقاولا ءذهىف بارطضالاو 3 زهلا نم نيئنمؤملل يعم زك نع ذا)

 | رفمل تبان [سوديلع هللا لص هللالوسرو ةعزهلادعب مهودع لاق ىلا اومجر ىتح | بيب ةرضعاوا

 1و انام (تبحراع)ف ولانه ( ضرالا مكلع تقاضو أش) ةعزهلانم مكترتك (ركنع نقت اف ) لجر

 :موملاىلعو هلوسر ىلع ) هتنينامط (هتنيكسدتلالزنا ث) لج ر فالآ ةعب رأرهددعناكوودعلا نمنيم زم( نيربده متي ومن)



 )ار ءروكا سك ٠0١ ل 6
 ةبقف مهعمل راصنالاىلالسراف مهاوقنم !سوهيلع هللا لصدتلالوسر كاذب ثدُخل

 ثيدح لامتف سو هيلع هللا لص هللال وسر م 15 مهريع مهيعم عدبمومدأ نم

 انك سانام اوك ارآ وش مل هللالوسراي اننأر ووذاما 52 مكنع ىنغلب 7

 اسوا نم 1 و.سوانكرتيو اًشيرقىطءيهللالوسرل هللارفغي اولاقف ممنانسا 5 ةثبدح

 الفأ مهفلأتأ رفكب دهع ثيدح الاجر ىطعأ ىناذ ٍسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف
 سو هيلع هللا ىلص هللالوسرب مكلاحرهملا اوعجرتو لاومالاب سانلا بهذننا نوضرت

 نودهمس كتاف لاقانيضردق هللالوسراي لياولاق هبنوبلقن.امريخ هءنويلقتتام هللاوف

 ةياورىفدازريصتساولا/ ضوحلا ىلعهلوسر وهلا اوةلتىت> اوريصاف ةديدش ةرثا ىدعب

 هاوسر ىلع هتلاءاذأ امل لاق مصاع نيديز نب هللادبعنع 6 ق ال ريصن إف ف سنأ لاق

 راصنالا طءي ملو مهبواق ةفلؤملاف ساسنلا ف مسق نينح موي سو هيلع ملا لصا

 راصنالا رششعماي لاقف ممطخ سانلا باصأم .ممصي مذا ا مهنأكف ًايشا

 الكىب : هللا كانغأف ةلاعو 2 هللا مكفلاو نبق ر فتم متنكو 5 هللا كادهف الاض دحأ م ا

 هلا اولاق ايش لاق الك هللال وسر 0 نأ مكعنماف لاق نمأ هلوسرو هلا اولاق أيش لاق 1

 داشلاب سانبلا نسخت نأ نوط ملق متشول لاق نمأ.هلوسرو
 كلسولو راصنالا نم أسعا تنكل ةرجفلا الوا مكلاحر ىلا ىنلاب اوبهذتو ريعبلاو '

 6م راثدسانلاو راعش راصنالا مهبعشو راصنالا ىداو تكلبل اعشوأ ايذاو سال

 برحح نب نايفس ابأ سو هيلع هللا لص هللا لور ىطعأ لاق عيدخ نب عفار نع
 لبالا نم ةئام ناسنا لكسباح نب عرقالاو نصح نب ةنيبعو ةيمأ نب ناوفصو '
 ساد نب سابع لاقف كلذ نود ساد مح نب سابع ىطعأو :

 عرقالاو ةنيبع نيب ٠ ديعلاب,نو يبن لمجتأ
 عمج ف ساد سع ناقوش * سباحالو نصح ناكاش

 عفربال ويلا ضفخ نمو ه امهنم“ىسانودتننك امو ْ

 هللالوسر نأ ناورعو روسملا نع 0 ةئام اسوهيلع هللا ىلص هللالوسر هلمتاذ لق

 ميبسو مهلام مييلع درينا هولأسف نيلسم نزاوهدفو هءاح ني>ماق يسوديلع هتللالشا

 ها 8 0 نور'نم ىمنا مسوديلع هللا ىلص هللال وسر مهل لاقف ا

 ةياورفو مكب تينأتسا تنكدقو ىسلااماو لاملااما نيتفئاطلا ىدحا اوراتخاف
 فئاطلا نم ا ةلبل ةرسثع عضب م هراظتنا يسوديلع هللا لص 0 ناكدقو

 نتفاطلا ىدحا الا مهلعدار ريغ سود لع ا هللال وسر نأ مهلنيبت الف '

 وه امي هللاىلع ىنئاف سانلا ىف سو هيلع هللاىلص هلال وسر ماقف انيبس راتخن انا اولاق
 مهبس مهيلا درأنا تيأردق ىناو نيبئات اًؤاج ءالؤه ركتاولا نافدعبامأ لاق مث هلهأ .
 هللا لوسراي مهل كلذ انيبطدق سانلا لاقف لعفيلف مهل كلذ بيطينأ مكتم بحأن ف

 واف سعانيلا عفرب ىتحاومج-راذ نذأي مل نمت مكتم نذأن م ىردنالانا كلذىف مهللاقف
 ٍ!سوديلع هللا ىلص هللالوسر ىلا اومجر مث مهؤافرع مهملكف سانلا مجرف كسعأ



 7 إل ٠٠٠١ خو ”

 . مهلمأ و اليك مهدح ىرأ تاز افف هتاي_صحم مهامر نأ الا وهام هتلاوف لاق ىرأ
 . اهلوشنألبقمعست 1 لكلا دع ىباطخنالاةبر 81--- ئئأق سطولاىجهلو# || هرم

 ' هلوقو رو::لاةغللا ف سطولاو هأشن و هيض“ فا ام ىهو برع | نماسوهيلعمللا لص ىبنلا

 1 "هيلا لصدتلا لوسر عمانو مغ لاق عوك الا ن هس نع( مز ايشعطشال ىندياليلك م مادو

 10 هتلغب نعلزت !سو هيلع هللا لص هللا لوس راوشغ الش لاق انينح سو هيلع

 / هيلع امال اناسنا مما قلخافهو> ولات هاش لاقو يد ودخلت لبةتسامثض رالا بارت

 ' 71ر2 أنيلسملانيب مهئانغمتلالور مسقو كلذ هللا هم زهف 5 رهف نب ربدهاول وفةضيقلا كلتابارت

 6 ةكئالملانمفالآ ةسمخل سو هيلع هللا لصدس هللادم اريح ددعس لاق همفةدايزب | سم

 ١" ٠ لينا نبأ لاتقلادعب نينمؤملل لاق ةرجح# هللاقيرضن ىنبنمالجر نا ىورو نيموسم
 انتل نك امو :ةماشلا ةئهكالا مكف مهارئاتكام ضرب بايت مءلع لاجرلاو قلبلا

 الحرنأ ىورو ةكئالملا كلتلاقف لسوهيلع هللا ل سدت لوو كلذيربخاف مهدأبالا

 اندنف مهانفشكَنأ ةاش باحاتلاوفقي مدح باعصأو انمقتلاام نينئ> مو.لاق 000

 مي ةيلع هللا لص هللال وسر وهاذاف ءاضيبلا ةلغبلا بحاص ىلا! انه | ىتدخ مهد وسن نحن

 1 اوعحرا هوحولات ”.هاشانل اولاقف هو>ولا ناسح هوحولا ضي لاحر هدنعان تلف لاق

 ىلع نينح موب ةكئالملا تاتا ل هاوفاتخاو اهايا تناكف انفاتكأ اويكرو انمزهناقلاق
 / رك ذوانوعواددمنينحموب ةكعالملا تناك اتاورد مونألا لتاقت ملجنأ ع ىصلا و نيلوق

 ' دللالص' هللالوسر تاويدتسا لاق نامعن. ةبيشنأ ىنتلب لاق .ىرهزلانأ ىوثبلا

 .٠ مون التقدق ناو رفظ و ىبا نب نامعو نامعن ةدطب هلت ديرأان او نينح موي 0

 : ىردصو برضو نىلاتفتلاذ ىسفن قامىل اع آطسو هيلع هللا لص هلوسر هللا عطأفدحأ

 ىرصبو ىمسنمىلابح أ وهوهبلا ترظنف ىصئارف تدعراف ةبيشايمتلاب كذيعألاقو
 الف ىفت قام ىلع هللاكءاطأدق سو هيلع هللا ىلص. هللا لو سر كنأا ديشأ تلقت

 ثعبفرهلاوهأو ,هلابعابو ساطوأ اونأىت> اوقلطنا نيرب دماولوو نيكرمشملا هللاءزه
 شيلا ىلعمعأو ساعوبأ هل لاقت نييرعشالانمالجر سو هيلع هللا للص هللالوشر '

 لايعنولسملا سو نيكرمشملاهللامزهوةعصلا نيديرد لتقو اهياولتقاف ساطوأ ىلاراسف
 هلامذخ واب نصحتف فئاطلا ىتأف ىرصنلا فوعن. كلام مهريمأ برهو نيكرشملا
 مهنأ ب بيسملا نيديعس ىتريخأ ىرهزلالاو نيلسملاريما ساءوبأ لتقوذخأ نيفهلعأو

 مهرصاخ كما طا سو هيلعهللا لص هللالوسرنأ |مثىبص فالآ ذة ةتسدئموب اولا

 مرحأأفةنارعجلا أو مهنع فرضنا مازحر هشوهوةدعقلاوذ لخدال رهشلا كلذةيق

 ترحب نايفسوبأ مهنمالنأ فلأتو ساطوأو نينح مئانغاب مسقو ةرم# اهنم

 تاب نب ًانع (ق) مهاطعأف سباحنب عرقالاوورعنب ليهسوماشهنب ثرحلاو
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 رجدملا ىنعي ىرضصبو
 3 5 ع 1

 ةلبق هنال عملا ظفاب هركذ اعاواضيأ مارملا دحمملا هيدارملاو علا ىلع هللادجاسم

 0 اور رافك ءاسؤر ند دل ديال 5 ه لوزت بدسو اهلك د حاسملا 00 ارقلا ةا
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 فلا لاكف محرلا 3 ةعبطقو سو ةيلع هلل | ىلد هللا لوسر ( لات بلادسإ سانعلا , ع لكن الو دحاسملا 2
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 (مهلعر صني و) ةعزملاب م لذ( مهزخو) لاق ابر ف ويسب ( كيدي بدلا مب ف ل ( منكن ا) هىعأ كرثف



 0 83 ع 30-0

 ا ا 1 دوهعلا ىا ) 0 0 8 | ركل

 رودس : مهريود ع هه 4 585 2 25 9 0 ءولتاث( رف د

 1 مها ءاو ولا عرق عال نم 0 لع اود انام 0 3 6 4-5 معديع كعإ نت ءاعأ 8 ناو
 3 اولئاقن 9 ماكحالا عيقتو م دكا م اوزدطر له د

 كلذ اوراص مجال 1 ةلالدال ريوصلا ع عع رغكلاة عا موف 4 مه واتا 2ك رف ةكلا

3 
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 داتكلاو

 هفوا ريك مو اونفط الَآلاَو ةققالا لع مهمل ناعاالا ىئ ىأ مهل ن ناعاال 0

 قي ةءا ا 000 12
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 ننع ناىلع ةقنطا كن داهستساو ءدرع كك مالسالا ا :وط اذا قدا | لع لثد

 2 هاوقل ناعاب تسيل امال ا 1 ىو ونولا يدا را نذل ف وذ رع و ْك تيل رغاكلا

 كد تب_-دكتو مال_ساالوأ [تاماال ىدك ناع ال سحاع ن 2 ارا كو مهاعا اوثكت ن 1 ل 1

 را. الا لع نوم بالا دع نكن زاوك ف.هطوه نيدئر ىلا ةيون 0 لن

 8 اول اه قاعتم 3 نو 5 . مهلا هل>ال أوقاريف ن 8 اعا افيد ليد. عم مون

 دقيذس | ف امن داص
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 ص 6 ا زفهيلع هلئا ىل 6 هللا لوسر ناكل ١ شاو ع ا هناتفرعذ

 مج و
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 هناحمس هإوقو 6 1 ,ةمذو هللاذعذ هلئعذلا ! ٌ ملا كلذف انتعبذ لك و انتابق 01

 كدب نم ىعب 50 3 ا كاعد نم 0 00 و4ع اوضقن ا ىعل هك رهناعأ و :ناو 0

 هك كح دىف اونهطوؤإف .ركئادعأ نم ادحأ كيلع اورهاظيالو راناقبال نأد يلع عودهاءام
 0 كلانا لعلتلدا 3 500 مهنق اود دقوةنلع مت ىذا كتي د اوناعو ل

 ش رق رافت وللا اوم خ نس ذلا ها ع اا ىلا ودهع د قدا را مالسالان د هىف
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 عي دارأل |.ةو لوسرلا 0 ,حاباوممو ,هدهعاوضقل نيذلاءهو شل ءاسو ردا

 5 مهلاتتىنف ةداقلاو ءاسؤرلامهنال ةئالارك ذ اعاورافكلا

 داعلإ 5 ا 5 لهأ لتوتام ناعلا !نةغذد> لاقو مورلاو سراف أ
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 يا
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 نأ الاوعام هتلاوف ر را اهعنمىل اع مهتفام1-و

 5 "آلا لصفنو 9 مكيلعام مهيلعو مكلام مهيأ «؟ ندلا ىف 0 مكاوخا م يف 3 مكاوخاف |

 ' نيماتلا لاصخ وا نيدهاعملا ماكحا نم لصفام لمأت ىلع 8 ضارتعا « نول رولع موقل

 : لأنا كلذو سابع نبا لاق هللا نىدىف لوخدلا نع سانلا اوعنم ىندي # هلبس |

 و ةيلع هللأ ىلص هللا لوسر برح ىلع مهووقتيل لاومالاب مهودمأ فئا_طلا

 ءالؤهنا ىنعل ية مذالو الا ٠ نمؤم ىق نوبقر مال مال_سالا نددفف لوخدلانع أ

 مهيلع متنأ اوقمالف هولتق هيلع اوردقاذا ةمذالو ادع 0 3 0 نك ذم |

 راف #8 لحو نع 7 ا

 اممهل نيدلا ف :مكتاوخا مهف كلذاو ولعفأد 00 ا

 (نولمعي اوناكام ءاسرا) عي مم زؤح ميغا ل 2 امرا )

 .ءاقلاو ر 07 00 هش 01 وا هيلا ل هدد 9 م كادت |

 | ةلكلداموااذهمهلع#ن وامعيا ناك امءاس مهما## دصلا| ىلا ,هادا ,هءارتشا نا ىلعتلالدلل

 . اذهونيقفانما ف ماعلوالا لقورر كال ريسفا وهذ هي ةمذال 50

 ش . ةوكزلا اونا وةولصلا اوماقاوؤإ# رفكلا نع هياونان ناف# ةرارشلا ىف «#نودتعملا مه

 دهام لاقكلذي هللارهمذف برحنب نايف سوبأ اهايا مهمعطأ ةلك أب بسب لسوديلع |

 ”نعاودصف 0 هللا ىلص هللالو_سر ءافلح كرئاو ءاقلح ن نادك سوبا معطأ

 سانلا مهعتموده_هلا مهضقنو كرسشلا نم ىنمي #4 نولمجي اوناكام ءاس مهنا ف

 01401 ضقن ىف ىنعي «نودتملا مه كثلوأو ) 3 مكيلع

 "نعو ناعالا ىلا كرمثلا نع اوعحر ناف ىنعي 3 اوناث ن

 اهدودد عمح ع 0 ةضورفملا ىعي واصلا اوماتأ و هن ءاقولا ىل مَ 1 نك
 ١

 ةنفأ اج ةيمبط اع ةطور فلا ةاكرلا اولديو ىقعل هي ةوكزلا اونآ و# اهكرأو

 مكيلعام مهب ءاعوركل

 0 ناب مح ونو اتتلدأ جحح نيبو ىنعي نولعي ؛ موقل تايآلا لصفنو##

 دوعسم نءا لاقو ةلبقلا هله ا ةناذلا هزه تم رح سابع نءا لاق همهقنو كلذ

 م

 ةاكزلاو اعلا تضرتفاديز نءا لاقو ا ا الف كاد قو ةاكزلاو ةالصلاب متع

 ع 0 5 520

 ناكام را هللا جرب لاقو ةاكزلابالا ةال-صلا لبَش نأ ىباو امهدب قرش مل هيج

 نيب قرفاال هللاو هلوق وهو ةاكّرلا عنم نه قحىف 15 هرك دام كلا هيأ
 ١ 0 ع ِِء 1 1 1 9 ا ا

 للص ىنلا وب ا لاق ةريره ىبانع «قرإ ةاكرلاو ةالصلا ع ان هللا عج نيئيش
 كحول باطخلا سس 2 لاق برعلا نم رزقك نم ام زكوأ بفاعساو مسوةيلع هللا

 لاقدقو نانلال تاه كنك ارك

 ِ هباسحو هقحنالا هسشو دام مصع عد هتلا الادلاال لاقن 50,3 هللا الاهلا ال اولوش تح

 ةاكرلا ناف ةاكزلاو ةالصلا نيب قرفنم نلتاقال هللاو ركيوت أ .لاقف لح و نع هللا ىلع

 ا هللال وسر ىلادنو هد قرا ماك الاخ اوراق يلنودو 5 |وناك 07 وءعنم ول هللاو لاملاَق 5-6

 لاعل كيىأ روش حرف هنباوأ تيأرد

 ان لكان نأ تح ٍيسوديلع هللا ىلص هللالوسر

 ( تفرع ) (ةوكزلأاوتآو)تاولصلااًؤرقأ ( ةولصلااوماقأو )هتلاب اونمآو 1

 روقدصيروو (نو!+!موقا) ىهنلاوصالاب نآ رقلا نين ( تاي لال صفنو) مال تالاق( نيدلا ىف مكناوخاف ) ةوكرااباورقا



 مف ةاوعاربال 4 مفاوبقربال 0 ككاو رفظي نا,منامهلاحو ىا كيعاورهظي نا -
 ناسح لاقةبارق لبق افلح الاول

 | ماعنلا لأر نم بةسلا لاك« شيرق نم كلا نا كرمعل 1

 | اوفر اوفلاحتاذا اوناكمهنال راؤجلا وهو لالا ن :.كملدل 5 :ثا هلعاو ةسوبر لبقو

 عم اذا قربلا لاي“ نموا ةداتسادا ىفلا للا ن م هقافدشا لقو ةسرتلاو ةموبرال

 اقحوا ادهع 6 ةمذالو ف لم ربجو لئربك اليا“ ىرق هلال هلالا ىنءع ىربع هنأ شو

 نودرتم # نوقساف مهرثكاو # مههاوفا هب هوفتبام 06 مهبولق ىبأتو هيفاثإ

 تاوهشلاو ءاوهالا عابتاوهو اريسي اضوع «ياليلق انتي

 باذكل لاةليسم مالك عمسام هنعدتلا ىضر قى دعلا ل لوةذنمو لحو نع هللا وهلال

 م ىت»عيلا نم جر ل مالكلا اذهنا 3

 مههاوؤاب مكاوضرب 8 2 ادهع نوظفالو ىنايةمذالو هنوعاربالو هنوظفحالو م هلل

 موفصوتفاكف قدسنا نم م و تت ل نيفوصوملانا تاق ١

 1 3 اللا هدقعي الام براقالا نيب دقعل امال ةبارقال ريعت_سأ مث هؤروشو مءاوصأ ه 1

 (ةمذالو) ةيارقالاوافلح 1

 أ دهملا ىلع ملال ةيفانملا مهلاح نابل فانئتسا # مهاوذأب مكوضرب له هلافغا ىلع باهي
 ا 1 مناف و. هول لعاف نم الام هلعح زوعالو طا مب | سح مدع هلل ةيدؤملا

 ' ءافولاو ةعاطلاو ناعالا تانساولا نينمؤملا مءاضرا تا دارملا نالو نوضرال مهروهظ ًُظ

 نطالاو رهاظلاةفلاغ ا ةيلاخلاو مهيلع اوقم مل اورفظ نا ثدح 5 اعملاو رفكلا ناطيتساو لاهلاىف 3 : 0

 دهمأا نوضقان ( نوقساف | نوكيفيك هريدقت ىلوالا ةيآلاىلع دودرع اذه لبق # م لع اورهظي ناو
 شفخالا لاقو 3 ةمذالوالا م كفا اوبقربال © ي لع اورهظي ناو دهع ل

 ا

 بذكلا نع هعنع ةءوسمال | اوبتربال مكيلع نا 20 بلع اورهظي نامهو رمنولتقال 1

 ا 9 لاقالا مكيف اوعاربال ءانعم لبق و اورظتال هانعمل قو اوظفحال ىأ

 ١ ىدسلالاقو فلخالألا ةداتقلاقو ع سايعنا لو ىنعم اذهواجر لئقوةيبارق '

 أ دهاعو زاعوبألاقو نيظفالا فالتخالوأ دك أتل رركاعاو ةمذلا كلذكو دهءلاوه

 أ نوف ةرمال هب 5 ىعم تك كلود هىلعو هللان

 نوةساف مهلك رافكلانا عمنوقساف مهرثك أو هلوقىف ةدئافلا امومذلا ضرعمىفقسفلابا

 ةوادعلاىف اوغابو دهعلا اوضقتن مهنأ نيقسافمهنوكب

 ملو دهعاابىفونم مهنهنال نوقساف مهلك له ملو مهرثك أ لاقاعاو مدلاقعيبأ نولكلا
 هاوثو 6# نوقساف مهراكأو ىلاعتو هناعس لق ماك و .

 اننا ناكل ال اليلقانمم هتلا تايب اورتشا ولف ىلاعت || |
 هللا لص هلل لوسر تيد منو 3 ناكىذلا دهعلا ا مهناكلذو امندلا عاتم نم الفا ا

 تالا اواديتسا قع 3

 ١ مهرفكمم نيقساذ مهنو 5 مهفسوف

 هع ًامواقم روكا لاذع | ت0 عار ةروس) ند خ1[ هه لال -- داعبتسالراركت(مكل 2
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 مهلا و دهع ل

 ىأ مكلعاو رهظينا مهنا
 نه مل قيسامدعب مكباورفظي ا

 قِساوملاَو ناعالا دك أن

 اوءاربال(الاركفاوبقربال)

 ءافولاو ناعالاب دعولاب

 0 مالك وهو دهعلاب

 0 م-غااح فصو َّق
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 ! ىدافتلا نم ةرفكلا نددعب ىفامل ركل صيصخو مهعدرت ةءوصالو مهعزلا ةدقعال

 ١ نآرقلاب اواديتسا # هللاتاي آب اورتشا# ءوسلاةثودحا ىلا رباع [هغذعتلاو ردغلا نع
 ىبانو ( ةقيدلا ع

 ءاذولا ناخلا ) مولق

 ,هرك او دهعلاب

 نوتكسل | َّق نودرعم 1

 نع مهعدرت لئامثالو |

 اولدتسا (اورتشا) امنع |

 نآرقلاب ( هللا تاياب )

 1 ذللقانع
 ريس 3 ع 2 3 1 ه« نوقسا مهرثك أو 9 م فالح م مدسلااب مككوءيط» قع 8 ىنأتو

 مكياع)اوبلغي (اورهظ؛ناو ) |
 موظفحتال( مكفاوقربال مهفص و دارحلاف هنيدىف قسفلا ثيبخاقساف ن كيدقو هنددىف الدعرفاكلا نوكيدقتلق

 لاشوةبارقلالبقا (الا)

 ليقلال(ةمذال و )هتلالبقا

 5 ) كت م مدل

 مهلك( عراك أو روبولق)

 ازيشنب اضاوع ( دايلقانث) نآرقلاو مالسلاهيلعدمحت 5 | ماو شار دهم نو تان ( نوتلا)



 رو 7ع

 وأ اومعس. ىح نامالا

 عا ٠ نهديالف هلا وعدت ام ةقيقح امو عك م

 هلوسردنعو 0 دهع ن كرسثمللن 3 تاك #8 نو ردح و نوعمع معسل | 8 ان م
 ع 0( ّقحا اومهش 3 0 4

 هرودص ةلعو عم 0 الو دهع مهل نول لا 0-0 راكذالا ىنعع ماهفتسا مسا

 دهع نيل رثملل نودي
3 

 نيكرشمللوا ماهفتسالل مدقو ف.كنوكي ربخو هوثكت ,هودهءلابهاوسروهللا ىب نالوا | 1
 || (هلو_سر دنعو هللاَذَنَع

 م ماهفتنسا 2-7

 ركتفم أ نال

 | نيريخالا ىلع كنك و نوكلوا هل ا د_هعلل ةفص نياوالا ىلعوهو هللادنع وا

 رههسملادنع مث دهام نيذلا الا # نييبتف اريخ نكي مل نا نيكربشتللو دهعلانه لاح

 عفرلا وا لدبلا ىلع رجلا وا ءانثتسالا ىلع بصنلا هلو لبق نونثتسملا مه ه6 مارحلا 7 5270

 لماع اف ما رحلا دعتملادنع مهنم متدهاع نيذلا نكلو ىا عطس دال ]ع | 4 7 قيل حل
 ءانولا لع اويقتساذ دهعلا ىلع اوماقتسا ناذ مهسما اوصب رتف ىا مهل |ووقتساو ركل ْ

 . ةيطرشلا لقت امو ديقم !ذهو قلطم هنا ريغ ندم ىلا هدهعم هلا اوعاذ ىلاعتهاوةكوهو

 ىلع مهاب داعشسال رارخت 7 م فيك ةنام قيس 7 نيقتملا بح هللا راه ةيردصملاو

 هلوق ىفاكهي !ءال لمفلا فذحو ةلعلا ىلع هيبنتلا مم هيكَح ءاش وا دهعلا
 تلقو ةمضه اناهو فيكف « ىرقلاب توملا امنا ناعكربخو

 تام تفكف ىاأ |

 اوثدحنالو كلذىف اوعمط#

 اوركفتالو مكسوفن هد

 كلذ كردتسا مث م يلتقى

 ) مدهاع نيذلاالا ( هلوش

 متدهاع نيذلا نكلو ع

 (مارحلاده مل ادنع) نم

 1_1 ل٠5: 110000000 كي يال ا
 نوكي فيك #9 ةمايقلاموب ىلاةمكحم دي آلاءذه نسحلالاق لجو نع هتلامالك مام ىلا | اره رف

 نوكتالعأ دحملا هائعمو نحل هحو ىلعاذه يك هاوسردنعو هللا دنعدهع ندارتتملل ا ام مهولتاقت الو مه سحأ

 رهظي امو كلا 0
 اناا ةىأ كن 6

 اويقتساؤ) دهعلا ءافوىل

 | ةيطرشامو ءافواا ىلع 7

 هنا لاق ىنثتسا مث دهعلا نوضقعمو نوردغي مهو هاوسر ديف هللادتع كبمع مهل

 معةداتق لاقو رف مه سابع ن.الات ه# مارحلا روش | دنع مدهأع نيذلاالا ىلاعتو ا 0 ع ا 51 ءب كالحلا م «.

 ١ دعو ىدسلا لاقو ةيسدخلاموب ٍرسوديلع هللاىلص هتلالوسر مهدهاع نيذلا ةكفالما

 اوناكركب ىننم لئابق لئدلاوم.و ليدمومو ةعزخونب مق“ نيدو دابعنب

 اق دعا زخنمدهعلا لعأ مااا اقو ةيبم دل امون مهدقعو شيرق دهعىف اولخد ظ

 لمهن دل 16 اوتاماأام ع 3 0 |ويقتساز دهعلا ىلع ىتمي © مكلاوماقتسا ١ بحي هللازا) مهلاويقتساذ

 هملع هللا ىلص هللا لوس رمل برضف ةعازخ ىلع ركب ى ارا دهعلا اوضقنو اويقتسي ْ ضل نا (نيقتملا

 دالب ىأب اوت نااماو اولا اما مه سخأ نم نوراتخن ريشأ دش ا دعب سو ٠ْ فنك )نينا لاعأ نم مه

 ركب ىبنم لئابقهنا لاقنهلوق كلذنم باوصلاو ربشالا ةعبرالادعب اولسأف اًؤاش أ 1

 شيرق دهعق اولحد دقاوناك نيذلارهو لئدلا.وميو ةرهدنم دمونبو ةعزخ رهو ظ

 نملدبعلا ماعاب عاف ركب نم لئدلاو و شيرقالا درعلا ضقن نكي ملو ةيبدحلاموب

 نضقندعب تاز تايآلا هذهنال لوقلا اذهباوصلا ناكاعاو ةرعونبمهو ضقني مل

  اوماقتسا اف ىضمدق "”ىشللوشب فيكم هفلا هدول ةكممت ليقكلذو دبعلا شيرق

 نيكرمشملا نم. متدهاع نيذلا الاميف لجوزع هللالاق نيذلا ماغاو ممل ويعمل را ىو يش ل

 دك شررق ترعاظ اك ادحأ مكيلع اورهاظب ملو شيرق' مكصقن ع عوصقت مث 3 َ ١ ل
 ظ بحي هللان ا ىلاعت هل ود و ع 3 هللا ىلص هللالو_سر ءافلح مهو 53 ) 1 و ( 2

 5 هضق نوقتاواو ده ذ| 34مل نوف وب ننذلا بح ىلاعت وياك نمي ة نيقتملا | © 3
 كك تش دك 7 ا اكسل د 5 : (نيقتملاب< هللانا] ما علا

 ١ 2 ناو ( دهع ا مهنيو مكسب نوكي بحتتلاه>و 0 فيك) دهعلا ضقن نع
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 نوكي ) بجتتلا هجو ىلع
 هللادنع تناهع 0 دل

 نيذلاالا هلو_سر دنعو

 (مارطادجم لا دنع متدهاع
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 لكمهلاو دعتاو 8# مارحلا دحم م ا نيبو مهنيباوايحوامهوسبحا ود م هورضص+ اوال
 "7 نع ابان ناف 8 فرظلا ىلع هءاصتناودالبلا ىف اوطستالث رع لك« دس

 1 مهليبس اوت © مهناعاو مهتبوتلاقشدصت 5 ةاكرلا اوت آوةولصلا اوماقاو قف ناعالا الاب
 ةاكرلا عنامو ةالصلا كرات نا ىلع لياد هيفو كلذنم ”ىثب مهل اوضرعتت الو مهوعدف

 محر روفغ هللازال مهولخن ىا سمالا ليلعت # محر روفغ هللانا #8 هليبس ىلكتال

 روعأملا ه6 نيكرسثملا نم دحا ناو ## ةيوتلاب باوثلا مهل دعوو فاس دقام مهل رفغ

 ىتح #8 هنماذ هرج ذل كراو>- كنمبلطو 0 0 4 كراج 5 ضرعتاب
 نأ هنما عضوم كدمات ةعارا م سصالا ةقيقح ىلع 5 هريدتبو « امد

 ه6 كلذ # لمفلا لماوع نم نا نال دي لعشب عفر دحاو ا ا
 ديالف هيلا ,مهوعدنام ةققح امو ناعالاام نولعال موق مناي مالا وا نمالا

 ناكم ىأ تو ىأ ىف مهولتقا ىنمي قالطا سم اذهو م رجلا او لحلا ىف نعي مهوكدجو
 سابع الاق مهوسيحاوىأ(مهورصحاوإل هو رسأو ىني#ك مهوذخوو# مهو ,

 كفرختلاو كم كوخ ماه ل طر مهورصحافاو:صحن نادي رب

 دعش ىذلا عض ومادصرملا و قيرط لكى لعىنعي# دم لا ودعقا ول مالسالاداليوف

 ىأنم مه ودا :مهلاون وك ىنءملاوهتبق ةرئاداةديصرأ ىفل |تالطر ودعاإدبف

 ىنعي 86 اوباثناف 8 اهولخدبال ىتحدكم قيرطب مهلاودعقا هانعمليقو اوهح وتدجو
 ةطورتلا سلا ناكأ وأو ومب © ةواصلاواأو ف ناعالا ىلا اوعح روك رسثلا نم

 لوخدلا ىلا ىنعي # مهليبساولخت 9و مهسفن :ألبع ةببط معاعةبحاولا هي ةوكزلا اوتآوو)

 ىلا كرششلا نم عحرو بأن ن نك ىندب ه# روفغ هللانا 3 هدالب ف فرصتااو -
 ْن نسحلالاقو هتعاط لعأو هلاماوان ئه # محر 5 ةعاطلا ىلا ةيصعملا نمو ناعالا

 ىذأل !ء ربصلاو نيكرسشملا نع ضارعالا ر 5 ذابف ةيآ لك ذب .ًالوذه تمهفن لضفلا
 0 © هللا مالك عم ل 0 كراجمسا 0 اا رم ل كاف 00 ىلاعت هل وق #* ءادعالا

 خال_فنادعب مهلتقو مهلاتق كن سعأن يذلا نب 5 لا نم دخل دنع كتفاتسا ناو
 0 0 نأ ا و كنلع لزن أ ىذلا هللا مالك ممسدل مرملا ربشالا١

 م امهّقل مو زفكلا لع رضا ا اقل: نم هيلعامو نمآ نا باوثانمهلامفرعيو 45

 دقو كلذدعب كلتاقناو 0 وهودبف نم ًايىذلا عضوملا ىل | هغلب أ سي ملنا ىنعي 1

 نوجا مهف ةديحوتالا هللانيد نول *بالىأ 0 نول مناب كلذ 0 هلتقافديلع |
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 مهوء-مأو مهودبقو ) مهورصحاو) رسالاذخالاو ,هورسأو (مهوذخو) مرح وا لح نم (مهوعدجو ثدح

 ) اونا داف ) فرذفلا ىلع هناصتناو كد ممودصرت زاتخو 0 داص سمح لك مهي اودعقاو ) داليلاىف فرص 2(

 مسهذع اوةلطاف ( مهلييس 1 ةءارب ةروس ١ اواخت هك م6 م ةوكذز مل اون و ةولصلااوماقاو) كلا

 3 نصللاو نسالا3 كد

 اوضرعت الو مع اوفكف

 رتسي (روفغ هللانا) مهل
 مالسالاب ردغلاورفكلا

 لبق لثتقتلا عفرب (محر)
 ناو:) مازتلالاب ءادالا

 كراجعسا نيكرشملا نمدحأ

 ع .عفت م دحأ (هرجاف
 رهاظلاهرسفب رعصم ل 0

 0 5 كر راوعسا ناو أ

 ناو ىن-هملاو كراس

 رك نم .دخأ ةءاح
 افا ريعألا ءاضقادس

 كنم ات و هنيو كنب

 نم هيلا وعدتام مل

 هنماف نا رقلاو دمحوتلا

 (هّنلا مالك م ىتح)

 ةقيقح ىلع عاطبو هربدتنو

 كلذدمعي 2 1 2 سحالا|

 نمأي ىلا هراد (هنمأم)

 نا هلتاق مث يسب ملنا اهيف
 نأ لع ليلد و تئش
 نسللاف عدوي ال .نم اتنمملا

 نكعو ان رادىف ةماقالا هل

 سالا ىأ (كلذ)د وعلا نم
 مهناب)ءرجافهلوقىفةراحالاب

 بيس (نولعلال موق
 0 مهدهع اك نم

 (مهوكدجو ثيح) امو

 ا اذ

 ةراجصالدبف نويحو نو.هذ قيرط لك اة ) تبلا ء(محوسب ا هورس (م هوذخو)مارج
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 (نولليالموق مناب) ترك ذىذلا (كلذ) نم وي ملناءاجاةدح ىلادنطو (هنم اه هغلب أ مث) هللا مالكل كن | قل يطل



 ولو هللا ند ةءارب ىئمملاو ضرالاىفاوع-فهلوت نةءانثتسا ) نب ها ,د مدهاع نيذلاالا ( ممقم ميعلب نينهؤملا ةراشب
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 . 0# ْط , ١ 0 وصقشب
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 : مكيلعاورهاظر ملو# طق ورسغإ ووك :هاواتقل موا هو- 0 81 هه ايش
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 عوضني ملى رقوهوضقن

 اكل قلاوعت ؟دهعىأ

 ىف هنال خابأ ةر 0

 اورهاظي مل و) ماملاةلباقم

 اونواعيملو( ادحأ مكلع

 مهيلاومتأف 0( اودع مكيلع

 امان هيلا هودأف ( مدهع

 ماع ىلا (مهتدم ىلا ) الماك

 ىنءع ءاسثتسالا و مهتدم

 دعب ىل هناك كاردتسالا

 نكل نيثكانلا ىفاوسعأ نا
 مهلا اومأفاوةكشي لنيذلا
 مهارجت ,هورحجنالو ,هدهع

 لدا قرا نال
 ىن»عي(نيةملا < هللا نا )

 ىوسال ناىوةتلاةمضقن أ

 0 تاي مهدوع ماغانأ ىل ع4 00 هي زيتا بح هللانا ف نيثك انا |

 | 1 9 ت5 لاك ىذا جور خال_ساالا ىل_صاو ل هي« حلا اذاذ هني ا

 ةدهئااوذو بحر لبقو ابهنف اوه نا نيئكاسالل مبا ىلا # مرألا رهشالا##
 ربشالا ةمرح ءاقب ىضتقي هنا عاجالا فلان مظناب لع اذهو مرخغلاو ةلاوذو |
 0 ها اولنقاف (نيهسيام دعب نزن ا 66 سنا عزك |

 برضلا يحن لاشاك ءازهسالا لبس ىلءدروامتا انه ةراشبلا ظفلو ةرخ آلاف ىنهي

 عجار ءانثتسالا | خه نيك رسشملا نم متدهاع ني ذلاالا رط ىلاعتو هنا هل وة ملا مههاركاو
 نمالا ىنعي نيكرشملا نم متدهاع نيذلاىلا ممشلا هلوس دو هللا نم ةءارب ىلاعت هلوقىلا |

 هللا ىله هلوسر هيلا أ ةنانك نه عز تون مهو ناكر اا ٠ متدهاع نيذلادهع

 : هيف تيساأ نكوريهشا 10 مهند ىقبدتناكو مهد: ىلا مهدع ماعاب مسو هيلع

 ىقتأأ مهدوهءند ىع ين وهن مث و اعلا هلوتودو دهعلا اوذقلب لمه ْ

 نم ىن» © لد مكيلع © ووادي لو ىع © وردات ملو © اهب و 2104 ن1 كلا ونورا 1و ىذ © اورهاظي لثو ف اهنلع هاوع دهاغ

 ضرالاىف اوهسف هلوقن» ىنثتس نوكينأ ههجو فاشكلا بحاص لاقو ودع
 نك سقملا نم متدهاعنيذلا ىلاهلو-روهللانه ةءارب ءانءدو نيانسلل ناس مالكلانال

 مهدهعمملا اوماف ف ىوصقني ملمث مهنه 0 نيذلاالا ن مرالا ىناوع- مهلاولوقف
 نيثكانا!ىف اوما نادعب مها ىل_ق هنك كاردتسالا ىنعي ءانثتسالاو ِ مهتده ىلا
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 دهعلا ضآقن ةمرطامرح تدم دهعلاروهش ىه قي“ ان دمحمو دهاع لاقو مرلاو

 كلذو مره ءاضقاىلا هلحاف هلدهعالن دو 0 ةعب : هده كدهع هأناك نئاهمف
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 ©( ثيح )  رهشأةعست مهلجأتقوىلا( مهتدممللا ,مهدهع ) مهل ار 53 0 ) ادحأ كلع) اونواعي

 ( نيكرسشملا اولتقاف ) رحتلامون دعب نم مرح رهشج رخاذاف ( مرار هشالالسنااذاف) 0000

 ضعباموب نوما ىهو ةدملا هذه لولا اذه ىلع تلق نافمها ضرعتلاو نب يشل

 ردقلا اذه ناكل تاقمرحلا رهشالا لدا اذانلاق ىلاعتو هناسدللاو مرا ريالا أ

 211 لو رحل هللا تعم اذافىنحملا و عتججا مسا هيلع قلطأ ىضماع الضتم رهشالان م
 _ نيكرسملا اولتقاذ # مرحارهشالا خالسنا اهعمنوكي



 افيفخم ناذآلا ةلص:ت كد 1 ةءارب ةر روس م هللا نأ ىأ م مع ظح ( نيك ثلا نم ىرب هللانأ )

١_1 

 4 فا معلا 1

 ىلا ىلع تم وا ه6 نيكرسشملا نم ”ىربؤ# هتلاناب 9 هللا نا نيكر كلا لذو نياسملا نع هيف

 اهرخا او نا لع ىلعوا 6 نكس ىلع ع هك هاوس رول مم 00

 نا مسا ىلع افطع بسنلاب 'ئرقو لوقلا ىر ناذالل ءارجا اهرسك نم ةءارقهف |

 ءادمالا ىلعوأ ىف

 ِِء .
 هلوسروىا ريا فدحو

 كضنلاب ”ىرق رب . 5 .دااس 3 تا 1 : 3
 9 انآ طردت 6 1 هدهو ةءاربلاتوش رايخا هللا نم ةءارب هلوق ناف هيف رب ركنال و عم ىنمع واولا نال ها |

 | م ن.دهاعملاب نم سانلاب هقلع كلذاو كلذ مالعالا بو> وب رابخا |

 بوتلاف هك ويف# ردغلاو رفكلانم |
 ٌ ىلع منوا ةبوتلا نع مو 511 سس ناو كل ريخ
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 الحر عم اهساىعانا

 هللاناكنا لاف اهؤرش

 لوَش ىروللا نايفس ناكواهلكى م مايأربكالا يح جا موب نادها نع تت ىودو |
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 هيلع هللا ىلص هللالوسر ةيق ُح ىذلاربك الا جيلا مون لفوننب ثرحلان. هللا .

 ديعو ىراصنلاد.عودوبلا ديعو نيلسملا يح هيف مقجا هنال نيريسنبا لوقوهو سو |

 نيرئاكلاو نينمؤملادنع مويلا كلذمظعف هدعبالو 5 كلذ لثم عمتج د نيكرمشملا |

 9 لاءاطع م وىرهز زلا لاق وةرمعلاو يح انبي نرقهنال نارقلا ربكألا 6 دهاخلاق | ١

 ىم ليقو | نءاهلاعأن ناصةنا رغطالااهل لبق اعاو ةرمعلا رغصالا جا و جياربكالا ١ الا"

 ةءلاموب م .رللا كلذ ناكو عاد 1 لسوديلعمللا ا ولسة ولم الهلا ْ
 رادتسادق» نامزلا نا ةيطخ قادت و مهكس انم مهلعو مهبطخ ودبف ساسلا عير

 ءىرب هللانأ 3+ ىلاعتو هناعس لح و نعهلوق # ةيلهاملا ماكحأ عيجو '"ىدذلا نفل وا

 نيكرشملا نمءىرب هللا نابها وسر وهللا نمناذاوريدقتلاو فذح +. ةههلوسرونيكر رسشملام | ١

 هريخ وءادّش الاب عفر هنا لوالا» هوحو هلوسر عفر ىفوا يلع مالكلا ةلال دل ءابلا ع تفذحاماو |

 هلوسروهللا رب هرب دقت ىناثلاء“ىرباضياهلوس رو نيكرسثملا نم ئرب هللا ناريدقتلاورمضم |

 ادب لا ىلع فطءهلوسر وهرب 'ىربوءادتنالاب عفرلا لع ىفهتلانا ثلاثلا نيكر رسشملانم ا

 ءذخ أن يتثافالو هللا نيقنا دعب

 نيذلارشبو ( هءاقعو

 (نيكرسشملا نمءىرب هتلانأ)

 ىذلا مهدهعو مهمدو

 اضيأ (هلوسرو ) اوضقن

 (مثيباناف ) كلذنم ءىرب
 هللاب منمآو هل رقلا نم

 ناهلوةنبب ونيكرس 30007 نه متدهاع نب ذلاىلاهلوسرو هللان م ةءاربهلوق نيب قرفال تلقزاف |

 ةءا ربلاىلوالا 3 هدب 2 نمدوصقملاتاقرا 0 00 نك" م ءىرملا |

 د.عوااور رد زلاىرع ةيزاخ الاول كاش ع ىلا ةءاريلاة ناقلة آلانمو دهتلا نإ 0

 | مهلا ”ىرب ىنعي ىلا هلوسروهللا نم ةءارباهلوأ ل هنا قرفلا اذه ةعص ىلعل دن ىذلاو 0

 عرفك و رككر ش نع مهجر ناف ىفعإ 5 مب ”ناف + لجو لع هلوق# مهنم 'ىربةيئاثلافو أ ظ
 عالقالاوةبوتلا ىف هللا نم بيغرتاذهو كرشلا ىلع ةماقالانم ىنمي ا« ملريخ وهف © |

 نمةبوتل وتلاوناعالا نعمتض سعأ ىنعي متيلوتناو 9 رانلالوخدل بجوملا كرشلانع

 هياوعس هللا ناب مهل مالعاو ماع ديعوةبق هي هللاىز 0 مكنأ اول +طعاو 3 كرذشلا
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 رهشا ُه هكعبر ادع لب :ةلا نعي( ميل باذعباو رفكن يذلا رسثب و ) هللا باذع نم نيتن افريع(هللا ىزحجمسريغركنا )نيك شلاش ٍ



 ىزجت#ريغركنأ اولعاو)
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 ( سانلا هلوسرو هللا نم
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 نااكم
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 1 0 هيلقل اسمطت 0-0 اذه غلبت دلع نوح 1١ ىلع هتياوثب 6
 ا | نيكرمتملا نماو دهوءنيذلاب

 نال سائلاب .نادالا اك
 ندهابلاب ةيستع هلك ١
 اهأو يهتم نيك ان

 تان عي ماعف ناذالا

 دهاعي ىل نمو دهاع نم

 نب دهاعملا نم 0 نمو

 جلا موي) ثكنب ل نمو
 نأل ةفرع مول (ربك الا

 لاعفاماثم» ةفرعب فوقولا

 رملا مويوأ حا
 فاوطلا نم ملا مام

 قلحلاو رحملاو
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 3 فهمصوو

 هيف نال

 ىرلاو
 ربك الاي

 7 0 ةرملا نال

 رقكل رش ا

 ريغ( هللا ىز ريغ عمنا )
 كعب لئتقلاب ابا

 ى ِءز2هللاناو)ر ,يشأةعب رأ

 تدعم 0 نس رثاكلا

 ١ ريشا دعب رأ دعب نترفاكلا

 ردلاموي ( ربكألا جلا موي ) سانال ( سانلا ىلا هلوسرو)هللانممالعااذهو ( هللا نه. ناذأو ) لتقلاب

 ءاذالا هنئمو مالعالا | ظ
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 قفقرفَر جامو جل اا - 2 تانلأ

 لوقوهو ريبزلا نباو : نبانع كلذ ىوربو ةفرع موب هنا سابع نبانع ةمركع
 ع

 لؤدر كالا بااطىبان ىلء نءو بدسملا نب درعسو دهاحمو سواطو ءاطع |

 ىدمرتلا هح رخأأ هلا لاَتف ربك آلا 2 م نع يسوهيلع هللا ىلص هللا ا

 يرناكلاىزخمهللانأو) ملهمأ ناو -2# م8 رح هنوتوفتال(هللا 4 رشاعلا»

 ريعركتا اولعاوإ# ىلهانه لجرالا اذه غلم نادحال ىننال تاياورلا دا

 رسالاو لتقلاب *نيرفاكلا ى

 لاعف مالعاىأ *سانلا ىلا هلوسرو هللانم ناذأو#» ةرخ آلاف باذعلاو امندلا ف
 هك ربك الا جام وب نيهجولا ىلعتءارب عفرك دعفرو

 هيلع هنا ىور املو هيف ناك مالعالا نالو هلامفا مظءمو جيا مات هيف نال ديعاا مون

 ريك الا جلا موب اذه لاف ولاة تاك اع ها فقو مالسلاوةالصلا

 ىمعست ةرمعلا نال ريك الاب 2 فصوو ةف ع حا مالسلاهلع هلوقل ةفرع موب 1

 لاعالا قابنم ربكأ هناف هلاعانم مويلا كلذىف عقبام حاب دارملانالوا رفصالا

 0 قا نال او اد هلل دب ازكك ف ىبأ ةماما ىلع هي لا
 ناكف ةءارب سانلاىل !ع أرق رمل هقلخاملع ثعبو مسوملا 5 006 جالا ىل [ءازيمأ 5

 2 ناكو عتسملا ىلعو بيطخلا ركبونأ ا كو ناكو متؤملا ىلعو مامالا ركبونأ
 !ع ركب ىبأ دقت ىلع كلذلدف ىلعا كلذ هك سال اع ريمالاو 0

 ىلع م

 ىنعي يهللا ىزيعمم ريغ مكنأ اولعاوإ# لجو نع هلوقو # رعأ هللاو هبلع هلضفو

 ءانعمليقو بنان بوتيل مكب فطاو زولصمل كلو ركنع زخعل سدل لاهمالا د

 مدخأيو عزل وهلب هللا 0006 نيملاء رهذشأ ةيبرأ ضرالا و .اوعشق
 ةداملا ءده ركاهمأ اعا ءام ل

 لتتقلاب ىنعي © ن.رفاكلا ى

 ةغللاق

 قو هناطاسو ٠ رهث تو هتضقو هكامىف مكنال |

 ءرتع هللا نأدإت ”ئىشر هولا وا تاو علا فاحال هلال
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 57 ية ربك الا ىف اوفاتخا يربك الا ىلا# لصاو هلوسرو

 لاقو

 فقو سو هيلع هللا ىلص هللالوسرنا

 اهيف مح ى
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 ع نعو ل وهو هيلع افوقوم كدرفلا
 .٠ . ع تا 3 .

 لاف رحملاموب اولاقف !ذهموب ىأ لاف ١١ ةحْخا ىف .تارجلا نيدرحلا مو |
 4” ةهديع 3 ع . 1 2 ١

 نا ةريغملاو قواىبانب هللا دنع ن ء كلذ ىوربو دوادوبادحر ىحا ربكالا 2 1 اده

 عسل 1 رامحس نب ديعسو ىم ىلإ 5 و ىبعشلا لوقتوهو ةيعش

 © ىورو 0
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 ؟ ةءارةروس / ها ا يح 1 0

 دوهعلاب نمر 0 هنرتع“ نمو وكب ملا راتك هن 8 داق ن 0 ايوا ل

 هنأ هيلع لدن 5 اهنم لحرالا ةليقلا لع هضقنو دهعلا ىلودال نلأ برعلا ةداع ناف

 1 ع

 هلال وسراب لاق ركيوبأ 0 ف ناب نع تءد دلاب فوطيالو 0 لكنمإسو

 ىله أ نم لحرالا اذه غلبسنأ دحال ىنينبال نكلوال لاقف 'ئىثشىأشف لزنأىأو |

 | راسفمتلالوسراب ليلا ضوخلالع ىم كناو راغلاىف م تنك كناركبابأاب سا
 ماقمويب ةيورتلا لبق ناكالف ةءازبب نوي بلاط ىبأن. ىلعو اجلا ىلع اريمأ ركبوبأ

 ةئسلاكلتق برعلاو جيلا سانال 0 مهكسانمنع مهادحو سانلا بطش ركبوا

 . ىلأن ىلع ماقر ىلإ مويبزاك اذاوح جحاسأن م ةيلهاجلاىف اهلع اون ىلا مهل زانم ىلع

 كيري لاقوة ءارب وول وأ مهيلعأرقو 0 سانلاق نذائهنع هللا ىذر بلاط ٍ ا

 عل ع ٠
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1| | | 
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 نمو نايرع تيبلاب فوطب.ال عبراب تئعب لاق ةحشلا ىف تئعب ."ىشىاب ايلعانل اس عيت |
 كل هلحاف دبع هنك للنمو 1 ىلا ومفدهع مشوهيلع هللا ىلص ىنلانيبو هني ن 5

 | ىفاذه ميماعدعب ن والا و نوكرسشملا عمت الوةنمؤم سفنالا هنجلا لخدنالو ربشأ

 ةريره ىأنعاا فز ءادولاةح رشعةنس سودهيلع هللا ىلصونلا جمعا
 | زكيابأنا

 طهرؤف عد اولاؤدح لبةاهاع ودلع هللا لص هللالو_سر نعال ةرسخلا ىفهشعب |

 ةياور فو نابع تنلاي 0 وكرشمم اعلادعب عجالدأ رملاموي سانلاق نوثذؤي |

 ْ ةريرعزلا لاقةءاريب نذؤينا 01 !اط ىلأ نب ىلعب مودع لع هللا لص ىنلا فدرا مم

 : قون راب نعتسنلاب فوط الو ارسم ماعاد تدل يالذ نأ اد ىملخلاو انعم نذاف |

 ّْ لح أ نم 1 ذا ا لقامعاو جي اربكالا ا رحملاموب ربكالا جلاموبو ةياور |

 ْ لباقلا ماعلا ىف 1 كلذىف سانلاىلا ركبونأ ذب :ةلاق رذصالا يملا ةرمعال سانلال وق

 || دينىذلا ماعلا ىف تبانزلاو كرش عادولا ةيعح ٍمسوهيلع هللا لص ىنلادبف جت ىذلا |
 مار ادعمملا اوي رشالف سن نوكرشملاعا اونمآ نذلا اهي را وب امض

 ََد ”آلاداضفن م للا مكين فوسف ةليعمفخ ناواذه مهما ١

 د( لسن زج ١
 1 7 1 ع : 5 ]1 9 72 0 4 ١

 ةرامالا نع دام لزع ةءاربلوأ ّءءار رم بلاط ىبان ىلع ثعب قنا 0 مو

 مسوملا ىلعا ريم | لز.ملر ان ناىلعءلشو و هاو هاذه: ل ركبد العمل كفو :

 ١ ثا سانتا قنوذؤيطهرق دا ركيابأ نامدقت اةرير»ىأ اشيدح لوأتنسلا كتف ا

 : ماعأ | دعب جم اذا ىف ىد ع رحملامون ىفْنْذُو 5 نك 5 وأ ىثعب لاقى داسنلاودوادى أ ظفاىفو | أ

 ! وهناك ركب 51 نأ لعل الددف ركبونأ ىثعب هلوقف نابلرع تيبلاب فوط؛الو كرشمأ

 العلا تاع موك سانم مو و مهد سانال ماقأ ىذلاوهو سا دل لع ريمالا ا

 1 برعلا ةداع ناب ةءاربب سانلاىف نذؤيا ايلع !سوديلع هللا لص هللالوسر ثعب نع 0

 ا هنراقأن م لحي | اهريكو ةلمسقلا ديسالا هضقو دهفلا سا رصنا نب وحال نأ ترد /

 || هع نبا هنال ركب ىنأب نم اسودتلع هللا لص ىتلا للا برقأ كلاط ىأ نب لع 1
 استيل ل 8 < 7

 (كللدا اخ ن5 '



 رخل ارهشالا ةنايصل كلذو نيكرساملا اولتقاف مرحلا رهجالا 6 الا رهشالا ىهو مهل ضرع الاوأش نأ

 دنا لوسررعاودسان باتعاهنريمالا نكون راك ةنسةكم فوة رجل |نم 0 ةشاهل وت ناكواهيف لاتقلاو لخقلا نم

 :ًارقللع ا هعبتأ مث 0 م١٠ روح مست ةنس 3 47و ) ىلع ركبابأ ]سول

 1 ١ ]تو ا .ه
 ودل لف ناكالف 0 0 ياواد ريما لاق هقحل الف [سوهبنع هللاىلص | ا( لعا ع

 6-6 || | .٠

 ١ ةرجدنع رحلا مون ىلعماقو مهكسانم نع مهدحو هنع ىلاعت هللاىضر ركبوبا بطخ ]| 3 1 ١
 وا نيثالث مملع ًارقفاذ اع اولاقف مكللا هللالوسر لوسر ىنا سانلاابااي لاقو ةبقعلا 6 لجرآلا ىنع يدك لاقف

 فوطيالو كرسثم ماعلا اذه دعب تيبلا برشال نا عبرأب ترا لاق مث ةيآ نيعبرا | 9 مت ىلع دا
 002 346 ىذ لا عب ناو ةمؤم نضن لك الا ةنجلا لخددي الو نايرع تيبلاب || كلثد تقوف رار

 5 1 ا 1 ف 1 ا 5
 ٠

 هناف مومعلا ىلع سيل ىتم لجرالا ىنع ىدؤيال عسوديلع ىلاعت هللا لص هلوق لعاو هللا ل وكروت اغراده
 0 ا ا لاق اي ذا سرد كا نع ع هقللاطف !سودهملع هللا لص

 | لاتق هرم أم هلتاقن :مالا لتاشال ناكف موال ن.ذلا هللا ل سسيف اولتاق ىلاعتل اف | 0

 عقىييسمسمسمبجسل

 ا رومأملاقروماه ولا ا
 ٠ | / , 9 ره جن 5 علا .
 | ربشأةعبرأ ميغ لجالا ن ناكودهع هلنكيملنمالو ةءاربلا لبقدهع هلناكنم الربشأ 20 ١ اا علو 5 رمشأةميرأ مهلجأو مم ةءادإاو نيك , | بطخ ةيورلالبقناكالت
 قحسانب دحلاةو لحالا ءاضقنادعب مهديغو دوتلا لها زج مهسيج ءامد نلحأو | #6
 هرج دنع رحلا مون ىلعماقو

 اشيرقدهام !سوديلع هللا ىلص هللا رأ كل ودكم' لطلا ؤتازن امهريغو دهام ْه 1
 0 ل يو
 أ دهعيف 0 تلخدو سانلا ااينق رهان نيت لمع را م ع ةبب دخلا ماع

 تاانفةعازخ ىلعركبونب تدعم شيرقدهمغىفركبون لخ د وسو ةهيلع هللا لك هاوركر 0 37

 | 00 : 9 مهلع ارقئاذاع اولاقف

 ا مهدهع اوضشو ةعازخ ىلع شيرقو زكيوش رهاظتال ف تانج رك مهتاعأو مهم 2 86

 ا .- -
 ا لاثو ميسو هيلع هللا ىلص هللا د فمدو ىح ىعازملا ا 0 جرح

 ْ ادلنالا هنيأو اني فلح ءادخح دشا ىلا هال

 ظ اك عرتتا لو ن1 ير حا

| 

 مكلا هللا وا لو

 3 8 ع 2

 نا عي راب ترسعا لاق

 اذهدمعب تلا ترقال

 لخدسالو نايرع تبلاب
 ةنم مسن نك زا همك

 دهعىذ لكلا ميناو

 اة 0 هللادابع عداو 5 اهأز رض هللاكادهرصناف

 اديزع ىرحير لاك قليفىف ٠ ادرجتدق هتلالوسر مهف
 اديرت ههجوبطخ ميشنا « ادعصو هس مثلا لثم ضي
 ظ ككل كتان( كقنو + ادغوملا كونلختأ اًيزقنا
 !آ اذدكعأ لكاو لدا مهو ٠ ادحأ ىجنت تلنأاوعزو

 | ادحممو اهكحر انولكو 16 ب ميطحلاب انوش م _ه

|| 

 ظ ةنس اهمفف كميل اربد و عرضت أملنا ترصنال ا هللا لص هتلالوسر لاف

 ْ | هللقف جب نألسو هيلعدللا ىلص هللالو_سر دار أ مستةنس تناكالَف هر عملا نهى "راع

 ا'دسدقانا كوع ناب غلبا

 هناو ان روهظ ءارو ديلا

 الادهع هنو أن 0

 | برضو حامرلاب نط

 | كلذ نوكيال تح حاد رأ بحأأل لاقف ةارعتيبلاب نوفوطيو نو ذم نوكرمشملا أ] ةعبرالارهشالاو فوسلاب
 ! - روس نمي نعبر 1 3 جلا سانلل مم ) مسوملا ىل اعا 55 ةنسلا كلتؤر كاك

 ردصسانلا ىلعأر قل ءاضعلا هتقان لعامل مديتع ل وألا لها لع. اعأرقل ةءار [
 “ م <عأه ١_ع و 1
 ١ هيلعدللا 0 1 ر دق ن ف تا نذٌؤينأ هسعأو ةءارب 5 :
 8 كل كك : ككل ةجح اىئىددرع نوعمسالا

 0 0 ( رهام رسواعاووأ مال 0 ا ا رفصو هر 2و



 ىرشم اودهاع مهنا كلذو اهنم آرب امهناذ لوسرلا قافتاو ىلاعت هللا ||!
 مهسماف ةنانك ىبو ةرمخ ىن نم اساناالا اوثكتف ||

 | «ربشا ةعبرا ضرالاىف اوهسف 8 لاقف اًواش نا اوريسدل ربشا ةعبرا نيكرشملا |
 نم نورمثع ىه لقو لاوغيىف تلز' اهنال مرحلاو ةاىذو ةدمتلاىذو لا

 | موب ناك غيلتتلا نال رخآلا عمبرن» ريثعو لوالاءمرو رفصو مرحلاو ةسحلا ى

 هللاىضر ايلع ٍسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لسرا تازن امل اهنائور امل رملا |
 0 عدلا ىشد ركب كمنو 3 00 ع اع ءايضعلا 0 هنع ىل م

/ 

 م هلثاق ند لاتش ودب هلاك هلؤسر 0 هللاعأ نسالك ١

 كردلا كد

 لهماو نيثكانلا ىلا دهعلا دي

 ِ ا ا 0 فقوف ءاعرلا ةنع ىلاعت 0 00 معس نحل ناشر ل١ ا

 هلال وسر قانا ءاكر كنا وطبو ةرعكوطب مهو / ١

 ا ْ 0 ريغ نينمآ نبربدهو نيلبقم ضرالا ىف و ريسف 5 « ضرالاىفا ومجسف ول ظ ْ

 : 3 | مالا باب نماذه سيل و اوس هل لق ىأر مشم هيفاوعسفهلوقىرارنالانبالاقةرامعلا | 01 أ توا ضرالا | عضاوم نعدعيلاو زاهي لح حين ا نيكردملا ساند
 || اوحمس ىنمي فوحلالاوزونامالالوصحي مالعالاو قالطالاو ةحابالانم دوصقملالب أ[

 فاتخاوربشأة عب رأةدم ىنمي * ربشأةعبرأ 9 لاتقلاولتقا|نمنونمآ متثأو ضرالاىف |
 ا لقأءدهعّدم تئاكنف نيكر شمل هللا نم ليجأتل|اذهدها < لاقف وسو هيلع هللا لصدهتلالوسر | ١ نيبومهني تناكىتاادوهعلا نهمملاهلوسر وهلا ىرب نيذلاءال ؤهىف و ليح اتا ادهىفءالعلا

 نمو رهشأةعبرأ ىلادطح رثك أهتدم تناكنمو ربشأ ةعبرأىلا هعفررهشأ ةعبرأنه |
 ْ هلوسرلو هلل ب ر> كلذ دعبوه مث رهشأة عبر ران هد_حد 0 لجأ ين هدعؤلا أ

 اذه. نب دوست لك ناحع دانا عجربو بوت نأالا 2155 2 ,دأ ثيحلت هدهع ناكن م الا مهلك ْ

 ١ ردغلاىلا 0 تسل .الثلو 0 نوعا 4 ا نع

 اتا نودو ارهشأ 1 م م هواضقلاو ريك ألا جيشا موب 1 ءادتأ ناكو دهعلا ث تكنو

 لاقامو» ن زوج كلذو مرحلا رهشالا الن اهلحااعاندهع هل ا رخآلا

 تاز ةيآلا هذه نالمرخلاو ةحش اوذوةدعتلاوذو.لاوش ةعبرالا ربشالا ىرعراا

 را تناكاع' ىلكلالاقو نورثك الاديلعو توضأ لزألا لوقلاو لاوشىف |

 نع نه نثك أ هتلبعواك ن ا 0 ةعبرالاهلمنأف ريشا دعبرالا نوددهعهلناك نما

 ناك لبقو مهتدهىلا مهداسع ملا اوعافىل اك هلوش هدهع ماحتاب سعأ ادوف أ قا

 33-3 نال رشاعلاىف اهؤادتنأ
 ا

6 
 اكعلا|

 كلتىف والا مسرنم رشاعلا اهرخآو ةدمقلاىذنم

 و ةليقملا ةن 3 راصمث 'ىسنلابيسب ةدهقلا ىذنم رسشاعلا ىف ناك ةنسل 8

 0 زلان : لاقو سود هللا ىلص 2 هللالوسر جاب ذوةجسأ|ىذ نم
. 
 كد رادتسادق هلد

 ا
 نس رشا 0

 نا ىمملاورادلاف ميمي
 دهعا|نماث رب دقدلوسرو هللا

 ندخل هم دهاع ىذلا

 |ووهسف 7 مهلا ذوبتم هناو

 ( يشأ ةكوأ لمرالاو

 فيك ض رالاف اوريسف
 لههىلءريسلا ها

 نيكرشملااودهاعرمأىور

 نم هربعو ةكم لع نم

 مهنماسأتالا اوثكتف برعلا

 نيدك انلا ىلا . دهعلا ذينف

 5 | يمسي نأ

. - * 2 

 ةعبرا فوث هدهع ن اكن م

 هدهع ناك م او ريخأ ا
 ع ع

 مهنم و رهشأ ةعبرا نود

 ط1

0 5 

 نيب ودم 2

 أوضقنف دهع رز

 ةنانكوذ مهو رهشأ ةعست - ع -
 - ع 5 . .٠

 ةعبرأ ىوع هدهع ناك

 0 ع
 رهشاةعبرا هدهع لمح

 كاملا را نسل دعب
 ع

 رشاةعرأ هدهعناكنمو !

 نقل ادعي هضاهع لعح

 8 2 و ع
 رلاموب نم رهشا ةعبرأ

 ع

 رمي ماكو هدهع ناكنم 5 1|

 نكي ملم 8 كلذ ىلع هكر 1

 نيس هدهع لمح دهع هأ

 جور ىلار عاام وب نمام 7

 دهعلاب لتقلانم نينمآ ( رهشأ ةسعبرا ) رخل موب نه ضرالا ف اوضماف ( ضرالاىف اوعسف) مهل لاقف مرحلا



 لاشالا ةصق هيشتاهتصق

 دوهملا 01 اهبف نال

 كلدلفدوهعلادبنةءاربىو

 نايعدتاتنكوامهنيب تنرق
 ةعباسلان ادعتو ني رقلا

 ليقو عيس ىهولاوطل ا نم

 هللالوسر باص أف اتخا

 لاتف اسو هيلع هللا لص

 ربو لاشالا مهضعب أ 1

 لاتقلا ف تلزنةدحاوةرو-

 نان روس امه مهضعب لاقو
 لوقلذح رفامهتي تكرتف

 نانرو_س امه لاقنم

 نمدوقل هللامسب تكرتو

 هللا نم )ةءارب 58 أ

 مدهاع ن.ذلاىلا هلوسرو

 ف ودعت ققلعتم ةياغلا

 كلوقىف مك ةلصب سيلو
 0 ىأ ندلانم تئرب

 هللا نم ةلصاو ةءارب

 مده نانازلا هركرت
 نالفنم .تاتك لوقتاك

 سابع نبا 0 هداتسابو

 هده (ةءارز) ىلاعت هلوتق

 ىلاهلوسرو هللا نم) ةءارب

 (نيكرسدملا نم متدهاع نيذلا

 وه ةءاربلاو اوضقن 2

 ناكنم لوق تهفلا ضقن

 ىص هللا لوسر نيبو هل

 - 2 . 2 دمع -

 مهنه و رهشأ ةعبرأ هدهعناك نم مهنك مهنه هاهم دقف كيهع م هيلع هللا

 أ امهنيب ىذلاهبشلاو جاجزلا لاق نسح ثيدح لاةوىذمرتلاودوادوب أ هج رخل اوطلا

 ىف انلزن امهنال ةدحاو ةروس مهضعب لاقف نانروس م١ ةدحاو ةروس يع له ةءارب ا

 ىذلاوه هنأالا مهدقامو مهدهاع ىذلاوه !سوديلع هللاىلص ىنلا ناكناو سو هيلع |
 ىلاعتو هناحم# هلوقو # اودهاعو اودقع مه مهنأكف نوضار كلذ هءاحأو مهدقاع '

 هللا مسيو نامالا عفرل تازن اهنال اهيف ةيمدتلا تكرت اهناو نورمشعو عست ليقو
 اهعضوم نبب ةيآوا ةةوس هيلع تازن اذا !سودملع ىلاعت هللا لص ىنلا ناكل قو ناما

 ' رك ذ لافنالا ىف نال اهبسانتو لافنالا ةصقدءاشتاهتصق تناكواهعسوم نيس ملو ىفوتو
 ةدحاوةروس امهناىف ةباعصلا تفلتخا امل لبقو املا تعضف اهذين ةءآرب ىفو دوهعلا
 هللامسب بتكي ملو ةجرف امبني تكرت نانرو_وا لاوطلا عيسلا ةعباس ىه

 هريدقت فوذحع ةقلعتم ةمادتا نمو ةءآرب هذه ىا ههلوسرو هللانم ةءاربإل

 ىلا ريخلاو اهتفصباهصيصختل أدتبم ةءآرب نوكتنا زوجيو هلوسرو ةتلانم ةلصاو
 هلوسرو هللانا ىنمملاو ةءآرب اوعمسا ىلع اهبصنب ”ىرقو «نيكرشلانم متدهاع نيذلا

 ةدهاعملاو هلوسرو هللاب ةءاربلا تقلع اعاو نيكرشملا هنمتدهاع ىذلا دهعلا نم آرب

 ةيفنملا نب دلاةوةدحاوةروسامهلوش ةداتقناكوامضقن:ءارب ىف وذ وهعلا ركذلاغنالا ف

 تازنةءارب نا ىتايلاق محرلا نج-رلا هللا مسب ةءارب ىفاوبتكت مل بلاط ىب أن ءىلع ندي ىلال ثلق

 ةيعسلا نال لاقفاذه نع ةديبعنب نايفسلئس ونامأ مح رلانجرلاهتلا مسي ناو فيسلاب

 ةفرعشلاةروسلاهذه ع ملهريملالاةونيقفانملا ف تازنةروسلاءذهو نامأةجرلاوةجر

 . كلذلفدوهعنضقنوديعوةروسلاهذهل وأو ريخلا انتفاةيىستنا نال ميحرلا نجسرلا هللا مسبب

 هللا لوس رناكونآ رقلارخآ ىف تلزناجنالاقف اذهنع بعكنب ىب أل ئسوةيعشلاب حاف م

 .كلذب ةءاربفمأيملو ميحرلا نجحرلا هللا مسبةباتكب# روس لكف سمأي سوهيلع هللا ىلص
 اونو لاقنالا ةروسف نأ اوقلخ ا ةباضلا' نا ليقو.اهي اههيشلا لافنالا: ىلإ توصف

 نب

 لاوطلا عبسلان م ةعباسلا ةروسلا ىه تناكف تايآ سو ناتام انه انهعرت و لافلا

 ةحرف امهنيب اوكرت ةباعتلا نيبفالتخالا اذه لصح الف ناتروسامه ىضعب لاقو

 اهيبنتا محرلا نجرلا هتلامسب اوبتكي ملو نانروس امهنا لو نم لوق ىلع اهيبنت

 *6هلوسرو هللا نم ةءارب 8 ىلاعت هلوقف ريسفتلا امأ ةدحاو ةروس امه لوقد نم لوق ىلع
 تئرب لاقي ةمصعلا عاطقتا ةغللا ىف ةءاربلا لصأو هلوسترو.هللا نم ةءار هده ىذا

 دعابتلا اهانعم لبقو ةقلع انتيب قبس ملو ةمصعلا انني تعطقنا ىأ ةءارب أربأ نالف نم
 ناك كوبت ىلا ؛سو هيلع هللا ىلص هللالوسر جرخ امل نورسفملالاق هنرواحم 6
 نيبو مهنيب تناكادوهع نوضقتش نوكرسشملا لمحو فردحارالا نوفحرب نوقئانملا

 هناحس هلوق كلذو مهدوهع نضقنت لجو نع هللاماو سو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 هيرعأ ام اسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لعفف ةيآلا ةنايخ موق نم نفاخ اماو ىلاعتو

 ءافولاو دوهعلا مهئاطعا نم هلوسرو هللا ”ىربدق ىأ جاجزلا لاق مهدوهع مهيلاذبنو
 هللاىبص ىنلا باححأ عم باطما «نيكرسش انم مت دهاع ىذلا ىلا## اوثكت اذا اهب



 مسق ماسقأ عل | سانلا ؛ ةءارب ةروس م 0 هماكحأ - ا 0-1 0 ءاشاع ءدابع ليا ى

 مسقو اورجاهو اونمآ |

 مسقو اورصنو ا ٌْ د نادر هلوم 0 0
 | رخا ءامسا اهلو تلزنام رخآ ىهو لوسر مءاجدقل هلوقنم نيتآالا ليقو ةيندم |

 وت ا ةحمنافلاوةيزْغلاو ةرفاحلاو ةريثملاو ةرقنملاو ةرثعيملاو ثوححلاو ةشقشق ةشقشقملاو ةبوتلا | ١ ار ةغقش

 هاقت و قاا رد | ١ ةشقشقلاو نينمؤملل ةيوتلا نم اهف ال باذعلا ةروسو ةمدمدملاو ةدرشملاو ةلكشلاو | |

 ١ ممزخئامو امتعرفحلاو اراثاو نيقئفانملا لاحنع ثععلاو هنم ”ىربتلا ىهو قافنلانم | | ٠
 دو ةنأام و || 7

 21 4 ىشهدو | نوثالثو ةتامهياو عادلا ركطو مهذع تعفو مهب دريشم مخ ا

 هنا لو 9 19 1
 لو 0 9 هيد فروا هروب ل حل 1

 «هريغز و الثوةثامو |[ - '
 : تا نم نر 7-1 دقلاهرخآ ىف نيتنآ ىوس ىزوجلا نبا لاق مهعاجاب ةيندم ىهدإ

 ةبوتلا ةءارب ءامعسأا اهل ةيآ نوثالثو ةئام.ليقو.ةيآ نوريشعو عستو ةئام ىهو .ةكعإ انلزأ امهناف كسفتأ ا ا

 2100 4 افرح نوناو ناعو ةئامعب ظ فالا ةرشعو 2 ناكو نالآ ةعبرأو |

 : : ناروهشم ن نادهو ةءارب ةروسو ةبوتلا ةروس ةرشع روسلا هدهلو | لا هير ًاويفم ناممألا ناذسم هناك 20 د ءامسأ ةروبلا هذهلو
 ةمدمدملا ةلكتملا ةرفاخلا 1
 ىهو هنم ”ىربت ىأ قافنلا نه شقُسقت ةشقن اهنال كلذ تيعم اره نإ هلاك هشيم ىهو. 1

 سابع نبا هلاق ةحافلاو اهريثشو اهنع ثحنو نيقئفاذملا راخأ نع ” اهنال# رتب

 ىرْخ اهق نال ةيربشا وقم دج داق باسل روس س١ تضف اهنال |

 نينمّؤملا ىلع ةبوتلاامةنال

 قاقتلانم قيمت ىهو

 نع رثعبتو هنم ”ىربت ىأ
 ثحتو نيقفانملا رارسأ
 ع رفحنو اهريثتو اهنع

 مهلكتتو ميئعشو

 ١ تيم“ ةدرمأملا ىهو نيقفانملا كاله اهيف نال كلذ تيم“ ةمدمدملا ىهو نيقفاثملا ا

 ! ىزاخت تراث اهنال كلذ تيم ةريثملا ىهو مهتقر فو نيقفانملا عوج تدرش اهنال كلذب |

 ا نبال تلقلاق رييج نب ديع_س نع مهراتسأ ت تكدر مهلاوحأ نع تك نيقئانلا

 قمل اونظ ىتح مهنمو مهنمو لوقت تلازامةحضافلا ىهلب لاقف ةبوتلا ةروس سايعإ |

 | لبلاق رش اةروس تلقناق رد. تلزن لاق لافنالا 5 رو تاقلقايف رك ذالادحأ |
 ظ نيمحصلا .ءامرخأ رتضتلا ىةزو

 | مد ةروسلاهذه لوأىف ةيمستلا ةباتك كرت سبس نايب ىف لصف جما
 ىلاو ىناثملانم ىهو لافنالا ىلا متدع نا ىلع مكلجام ناثعل تلقلاق سابعنبازع ١
 اهوقعضوو محرلا نجرلا هللامسب رطس 0 امهنيب مثرقف نيئملانم ىهوقءارب | ١
 اريثك سوديلع هللا لص هللا لو سر ناكن معلا كلذ ىلع مكلجام لاوطلا عيسلاوفلا

 ضعباعد ”ىئثهيلع لزئاذا ناكو ددعلا تاوذ روسلاهيلع لزنيوهو نامزلا هلع أيام

 | تلزئاذاو اذكواذكابف ركذي ىلا ةروسلاىف تايآآلا ءالؤه اوعضلوقيف بتكيناكنف |

 مدهدتو مز و مهد رششتو

 ىف ةيعسنلا كرثىو مهيلع
 ىلع نمف لاوقأ اهنادتنا

 مهنع هللا ىضر سابعناو أ

 ةءاريو نام 2 رأ

 نعو نامالا عفرل تزن

 نأ هع هللا ىذر  نائع

 سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةروسهيلع تازئاذا ناك

 ىف اهولمحا لاق ةيآوأ

|| 
| 

١ 
1 

 أ

 اذكهيفرك دب ىذلاعضوملا أ
 0 ولا لافنالا تناكو اذكو اذك اهبفب نكن تلا ةروسلاىف ةيآلاهذه اوعنم لوش دي الإديل ا
 نيكرسشملا دوهع ضنإمب ةيبش اهتصق تناكو الوزن نآرقلا رخنآ نم:ءارب. تناكو ةنيداملاب لزتام لئاوأل

 هءاتك رازساب 3 هللاو
 نموا اهنم اهناانل نيب ملو سْوديلَع هللا ىلص هللالوسر ضاءقو اهتماهنا تنئظو امصقش
 رك لت ىلا[ ةرويشل وسلا نمو ١

 ةمندماهلكى هوةبوتلاا ويف أت سلال اكسل مم رلانجرلا هللاعمب 7 كلو امهن مه رتل لجأن ماهرإ#

 4 فالآ ةرشع اهفور>و نوتسو عي_سو ةئاهس او نافلأ اهئالكو ناتيكمامهناف امرخآ َّق نيم الاالا لق دقو



 مالا ىلوالاو ميركل دعولا عم مهيلع هت 7١ هس هانثل درا ودب الاده 4 ى رشاعل اء زا نالراركتالو صخثنالو

 نيذلاو ) لصاوتاب

 ىلا نيشاسلادعب نيقحاللا

 اورحاهو ١ ةرجفلا

 8ع لاا و و

 مهضعب ماحدالاو اأو 0(
 تابارقااواوأو(ضعبس ىلوأ

 وهو ثراودلاب ىلوأ

 ةرحغلاب ثاروتل م
 (هللا باتكىف 0 ةرصالاو

 حوالا فو أ هتمسق و ركح يف
 هاو تاكا فر
 ىلعانل ليلدوهوثيراوملا

 معرألا ىوذ ثيروب

 ( ملع ىش لعب هللانا )

 دمحت ( اونمأ نيذلاو )

 نم)نآرقلاو مالسلاهيلع

 نيرجاهملا دعبنم ( دعب
 نم (اورجاهو) نيلوالا
 اودهاجو) ةندملا ىلاةكم

 (مكتمكئاواذ) و دعل ا( ركعم

 ةينالعااو رمدلا ىف ركمم

 ووذ ( ماحرالاواوآو )
 لوالا بنلاىف ةبارقلا

 ىلوأ مهضعب ) لوالاف

 باتكى )تايم ف(ضعبب
 ظوفحملا حوللاىف ( هللا

 ةيآآلا ةيآلا هذهب مسن

 (”ىشلكب هللانا) ىلوالا
 كيراؤنملا ةككش 2

 (ملع)امهريغو كحالصو

 ل مشو مهب قختسن :رهنيسعالاى |

 ىنلانع 8# ايناث ةبارقلا رابتعاو الوا ةرهاظملاو مالسالا ةبسن. اهتطاناىف ةمكملاو
 ا ةمايقلاموب هل عيفشأناف ةءاربو لافنالا ةرو_س ًأرةنءرسو هل !ىلعو ةملع ىلاعت هللا ىلص

 شرعلان اكو ةقفانمو قفانم لكددعب تانيحت رشعىطعاو قافنلا نم ىر هنادهاشو

 || ةربسملا باعسأةيناثلا ىف ركذو ىلو الا ةرجملا باعصا ىلوالا ةينآلا ىف هتلاركذفةكم مف
 || اودهاح واو رحاهودعب نماونمآ نيذلاو 88 ىلاعتو هناه-هلوةو# هدارعرعأهللاو ةيناثلا

 || دعب نملبقو ةيناثلاةرسملا ىهوةيبيدحلا طصدمب نم ل. قفدعب نههلوةىفاوفلتخا6# ركعم
 ةولنعدعب ند ىل وذي "الاد ه لوزن || دعباهنال ةيناثلاةرحخلالهأهدار مانا عدالاوردب

 لدبو حفلادعب ا تاراخاي ال كيم دعي + تعطقلا د رجلان ال ىلوالا ةرجفلا

 نيدمتلاو 1 حفلادعب ةرحهال (سودهيلع هللاىلص هلوقديلع
 ةكمنم ةصوصخلا ةرح4ل اهنم دارملاناب اذه نعباجيو ةعطقنم ريغ ةرجغلا نسحلالاقو
 بجو رافكلا ةرثكنم هتيدراهظاىلع فاخيدلب ىف نينمؤملا نم ناكرمامأو ةنيدملاىلا
 ىنمي © مم كئلوأف 9 ىلاعتدلوقو # هنيدراهظا ىلعديف فاختالدلب ىلا رجابينأ هيلع
 مظعأو فرشأ نيلوالا نيرجاهملا ةبترم ناىلع ليلدديف نكل هنم متنأو مكتمرمبا
 نرجاهملا قحلا ىلاعتوهنا# هللانال ةرحفلاب نيرخآتملا نيرحاهملا ةينسعنم

 فرشلاو حدملا ضرعم كلذو مهم مهلعجو ُنيَقاسلا نيرحامملاب نيرخأدملا

 ىلاعتهاوةو # قاحلالا اذه عج امل فرشأو لضفأ نيلوالا نيرجاهملا نأالولو

 | ةماو داهح نكلو

 1 نوثراوتناوناك سابعنب| لاق © هللا باتك ىف 5 ضعبس ل متع ماحرالا وأ وأو #

 أ نصب لول مضعب ماحرالا ولوأو ةيآآلا هذه تلزن ىتح 6 ةرجغلا

 ةروسىف ةروكذه ثيراوملا ةمست نا ىهو نآرقلا ه.دارا ليقو ظوفحلا حوللا ىف

 ىف ةيآلا هذه ةقينح ىبأ مامالا باعصأ كسمتو نآرقلا وهو هللاباتك نم ءاسنلا
 ىف لاق امل هناي هنع ىلاعت هللاىضر ىفاشلا مامالا هنع باحأو ماحرالا ىوذ ثيروت

 ةديقم ةيآآلا هذه تراصف ءاسنلا ةروسىف هنيب ىذلا هللا ركح ىف ءانعم ناك هللاباتك

 ضورفلا لح ءاطعلو كي رازلا ةعجقا نم ءاسنلا ةزؤس ىف اهركذ ىلا ماكحالا

 ىنعي 6# ملع ' ىث لكب هللا نا و ىلاعتو هناحخ- هلوقو # تابصعللف قبامو مضورف
 هلل رارخأو ءدارع مل اعأ هللاو ةفاخ هيلع قال ىش لكب ملاعىلاعت و هناحم < هنا

 6 ريف )

 ف

 | اودهاحو اورحاهو دعب نماونمآ نيذلاوإ» لاقن تيس (ُ

 | مهضعبماحرالا واواو 9 راصنالاو نورجاهملااهيا مكتاج نمىا 1 كئلواذ ركمم
 ْ ىثوا حوللا ىفواهمكح ف هللاباتك ىف © طاق 75 را ه1

 || ثيراوملانم « ميلع ا هللانا 8 ماجرالا ىوذ ثيروتىلع هءلدتساو نآرآلا

 : ءاخالاو ةرجملا ببس نم ىلوأو ىوقأ ةبارقلا ببس نا ةيآآلا هذهب نيبف

 ا هندارأ ليقو هللا ركح ىف ىنعي هللاباتكيف هلوقو ثراوتلا كلذ ةيآلا هذهب خسنو



 ىلونوم ب لصاوتلا نمدن مترضااماولعفتال نا ولعفتالا 9و نيلسملا نيبو مهني ةرزاوملاوا 1 ا
 4 ضرالاىفةنتف نكت قهرافكلا نيبو مكتب قئالعلاعطقو ثراوتلا ىف ىتح ضعبل ركضعب أ

 'ىرقو نيدلاىف# ريكدافو# رفكلاروهظوناع الا فعض ىهو ةعظعا,فةنتف لصحت |

 مهكئاوااورصنواووآ نيذلاوهتلا ل بس ىفاودهاجو اورحاهو اونمآ نيذلاو »تكا
 نيذلامه مهنم ناعالاىف نيلماكلا نانيب ماسقاة ثالث نينمؤملا مسقامل #* اقحنونمؤملا |[ ش0

 مهادعوو قاارصنو لاملالذبو داهإلاو ةريملانم هاضتقم ليص# مهناعا اوققح ||

 اعيج هيلع اونواعت !سوهيلع هللا ىلص هللالوسر ثعب الف دوال نيداعم اوناكش يرق

 نكت هولعفتالا# ضعب نمرهضءب رافكلا ثري نا وهو ثاريلا ىف ىنمي سابع نبالاق

 لاقو هنركتسمأاع ثاريملاىف اوذْخأتالا سابع نبالاق «ريبكداسفو ضرالاىف ةنتف أ[
 راصنالاو نيرحاهملا هللالمح قْ“ا نبا لاقو اورصانتتو اونواعتتالا جرح نبا.|إ

 لاق مث ضعب ءايلوأ مهضعب نيرفاكلا لعجو مهاوسنم نود نيدلاىف ةيالو لهأ ||
 ةنتف نكت نينمؤملا نود رفاكلا ندهؤملا ىلوتن نا وهو هواعفتالا ىلاعتو هناحمس

 فيضوه ريكلا داسفلاو رافكلا ةوو ىه ضرالاىف ةنتفلا ريبك داسفو ضرالاىف
 كئاوأاورصنواووآن.ذلاو هللا بسيف اودهاحواورجاهو اونمآ نيذلاو ف نيلسملا

 داهجلاو ةرحغلاب ,هناعااوققح مال بيرالو ممناعاىف كشال ىعب هياقح نونهؤملا مه ظ

 6 رك ق زرو 96 مونذل ىنمي *# ةرفغم مهل 88 نيدلارصنيف لاملاو سفنلا لبو ظ

 ىلاعتو هناخعس هنال راركت هيف سيل ِتلق راركتلا اذه ىنعم ام تلق ناف ةنجلا ىف ىنعي [|
 هذهىف ركذمث اضعب مهضعب راصنالاو نيرجاهملا ةيالو مكح ىلوالا ةيآلاىف ركذ ا

 ىرخلأ دعب ء ”ىفلا ماعاد لف ممركلا قزرلاو ةرفثملا نم مييلع هب نهام ةيآلا |||

 مط ىلع كلذ لداينا' مهركذ داع مالا هركذ الف هب ماقهالا دنع ىلع لدن

 ةب الاهننه نك ذا لاعت هلال مدلل ترشلااوه اذهو مهتاحرد ولعو مهنأش

 ديشاذهواتح نونمؤملا ,ه كنئاوأ هلوقاهدحأ ه عاونأ ةثالث حدملا هوجونم

 قيرطىف نيقع مهنو ا ةفلاملادبش اقحي لاعتو هنا هلوقو رصحلا
 ناكلاملاو سفنلا لذ. وايف أشنىتلا هرادوهلهأ قرافنمنا لوقلا اذه قيقحنونيدلا |[

 مهل نا ىلعلد» ةرفغملاظفل ريكشو ةرفغم مها ىلاءتو هناحمسهلوق ىناثلاعونلاهاقحانمؤم ظ

 ا

| 

 ىنءملاو ميركملليق هبابيف مظعو فرش“ىش لكفميرك قزرووىلاعتو هناعسهلوق ىناثلا
 تاقيط ىلع اوناك نيرحاهملاناليقو بعتالو ةطاضغدبف مهقيطتالاق ٌ 3 ةنجلاىف مهانا

 ضرارىلا رحاهنم ممهو نواوالا نور اهملا مهو ةنيدملاىلا الوأ رجاهنم مهنك

 لوليد سد رجعو هنو نتج باحر ةندلالا جا

3 

 مهب قا مثدبف ةنمالو هلةعبتالا * ميرك قزرو ةرفغممهل 9 لاقف ميركلا دعوملا |

 | عونلا» ممونذ عم ةرئاسةلماك ةمانةرفغم مها ىنمملاو مهريغ اهلانبال ةرفغم ىأوةرفسم

 متاضعإ 9 نوثراوتباوكرتيناو براقأ اوناكزاو مهتهراصمو مهتدعابم باج او مر اومو رافكلاةالاوهنع نيلسملا ]

 ىلوو نيم ب ْلَخاَوَت 7 لافنالا ةروس + نم هنركتسمأ ع -- اماولعفتالنا ىأ ( هولعفتالا 7 ا

 ثراوتلا ىف ق>اضعب مهضعب

 ىلعمالسالا ةيسنلاليضفت

 اواعجت ملو ةبارقلا ةيسن

 ةبارق الك رافكلا ةبارق
 داسفو ضرالا ىفةنتف نكت)

 ضرالاىفةنتف لصحن (رييك
 نيمسملا نالّةيظعةدسفمو
 ةدحاو ادب اوريصي ىلام

 كرششلا ناك كرمثلا ىلع
 اذناز داشفلاو !نهادط
 اورحاهواونمأ نيذلاو)

 هللا لسس ىف اودهاحو

 اورصنو اووأ نيذلاو
 (اةحنونمؤملا مهكنئاوأ
 مهناعإأ | ويد مهنال

 هدايضتقم لصحب هوةقحو

 ةقرافدهونطولا ةرحهنم

 خالسنالاو نكسلاو لهاا

 لحال امثدلاو لاملانم

 ةرفخم مهل ) ىقعلا و ندلا

 هبف ةنمال ( رك قزرو

 ثيراوملاةمست(هولعفنالا)

 ةبارقلا ىوذل مكل نيباك
 ( ضرالاىف ةنتف نك )
 داسفو)دادنرالاو كرسشلاب

 ةيصحملاو لدتتلاب (ديك
 دمحم ( اونمآ نيذلاو )

 نآرقلاو مالسلا هياع
 ىلا ةكمنم (اورحاهو)

 ليبسىفاودهاحو)ةنيدملا
 نذلاو)هللاةعاطىق (هتنا
 قلصادم اونطو ( اووآ
 هبامصاو سو هيلع هللا

 ادم( اورصنو ) ةنيدملاب
 - . 8 كله 0 . 01 م - هم: داع َّ .ش

 ةنكا ىف نسح باو( ميرك قذرو / امندلا ىف مون ذل (ةرفغممهل) انمشاقدصإ(اقح نونمؤملا ,مكئاوأ) ردب موب مالسلاهيلع



 ادعا ىلع مهورمصأو مهرايد ىلا مهووأ ىا ) اورصنو اووآنيذلاو ) نورحاهملا مه(مهللا ليبسيف مهسفنأو مهلاودأب

 زوثراوتنراصنالاو نور ,> اهملا ناكو ثاريملا ىف اضعب مهضعب ىلوتب ىأ ( ضعب ءايلوا ٌءهضعب كترأ) ناكفألا مهو

 هلا 22 كانا رقلاىوذنود 76-0 ل

 ونمأ نب ذلاو /

 ناعالامسااو رحاب ملنيدلل
 .'ةضورف  ةرخكلا .كناكو

 نيبكتس اهكرتب اوراصف

 تبحاصن 8 1 لد دل كج

 ! أ مر ا و

 ندلاف) ا 1

 عتوناىأ ( رصنلا مكيلعف

 لاتق رافكلا نيو مهند

 بجحاوف ةنوغم اوءاطو
 ِع مهو رص نأ مكيلع

 هناف ( قاثيم مهنييو ركن
 مهيلع ,هرصن مل زوال

 ذالاتقلاب نؤدتسال مهنال
 هللاو) كلذ نم عنام قاشيملا

 عرشلا د_ح ىدعت نع

 مهضعب اورفك نيذلاو )

 هانعمو مهني ةالاوملا تايثا

 مهتفناو  مهلاومإب

 هللاةعاطىؤ ( هللا لدسىف

 اونطو (اووآ نيذلاو )

 م( مهتيالو نم كلام) ةكم نم ) اورحاهي ملواونم

 م ثربال ناكف(اورجاب ىتح

 " متلا ل سف هفناوإإ عواحلا ىلعاهوةفناو حالسلاو عاركلا ىفاهوف رصف « مهلاوماب

 2 ةرهاظملاو : هش ادا نمسي وأ م ٌ

 نيذلاوريصب نولمتتاع هتلاوؤ# مهيلع مهرصنل مهدهع ضقنيال هنافدهع # قاثيممهنييو |
 ثاريملاف * ضعب ءايلوامهضعب اورفك |

 هيلع هللاىلص دج هلوسرو هتلاباونمآ نيذلانا ىنعي هيهللا ليبسيف مهسفنأو مهلاوماب |

 مهتناعاو مهرصن م كيلعق ىنمي هرصتلا م 0 اورجامملو اونمآ 1 نيذلا عرصنتسان ا

 ملسو هلع هللا ىلص ادع

 (اورصنو)ةندملابهءاحأو

 ريملاف ( ضعب ءايلوا مهضعب كئلوا ) رديمو.ماللاهيلع ادم

 ) ”ىثنم مهل ركتاريمنمامو( ”ىشنم) مهنا ريمنم ا .كلام) ندا ىلا كتم ( اورجاب.ملو )نآرقلاو
 هودع ىلع ( م دنلا ع نيدلا ف مهودع ىلع ؟وناعتسسا(نيدلا ىف عورصنتسا ناو)ةدملا ىل نعل (اواخا

 0 ( هريغو لصلا م ( نولمعتاع هللأو ( مهني او_هكصأ نكلو ,ملعم هونمعتذ أف ) قاثيم منيو مك

 ثاريملا ىف ( نضع ءابلوأ مهضعل أور

 دب موق ىلعالا)

 نيذلاو مك

 ادعك 31 كادوا ةنوتلاورتصنلا ف ب 0 ءالوأ مهضعب اورفك ن يذلا وريصب |

 :واعملاو ةرصنا|ه.دارا لكورضعبن لوا مهضعب ماحر ,الاولواو هلوش كلذ :

 ُُ 0 ) دحاوامه ليقوةز ىج مهم. ال و ثاريملا ىف | مومو نم

 قبأ املو رجاهو ندأ نميرجاب مل -: 175 ر*>- ىزإ!نمؤملا 4 رشاعلاءزجلا )

 مهرايد ىلا نيرجاهملا اووآ راصنالا مه  اورصنواووآ نيذلاو © لاتقل ةرشابع

 نورحاهملا ناكو ثاريملاف # ضب ءاياوامهضعب كئاوا © مهئادعا ىقعرهورصنو
 00 وهلوش 2 ىحدر اقالا نود ةرصنااو ةرحكلاب نوراوت راصنالاو

 نم مكل اماورجاهي ملو اونمأآ نيذلاو ©
 0 0 رقوار ربملا كمه ص ع نمىا#اور رح اهب ىح "يش ممهتالو

 مكورصنتساناو #8 العلوازب هبحاصهيلوتيهن أك ةرامالاوّدب اتكلاك ةعانصلاو لمعلا,اهل

 مكي موق ىلعالا 2 نين رتخملا لع مهورصخ نا مكي لع ب>اوق # رصنلا كيلعف نيدلا ىف

 هللا تاذؤف مهم وقو مهرايد اورحمو ىنعي اورحاهو هنمهءاحاع اوئدصو و

 مسفنأ اولذبو ىنعي اودهاحو نولوالا نورحاهملا مهو هللاناوضر هاغ>لاو لجو نع

 0 ىنعي «اورصنواووآ نيذلاو## هناوضر ءاغتباو هللاةعاطف ىنمي هللا ل بسيف
 اورصنو مهلزانم هونك أو نب رج اهملا نم هبات أ نم دعم نموإسوهيلعدتلا لضهتلالوسر

 راصنالاو نيرحاهملا ىفعي #« كئلو ب راصنالا هو سوديلع هللا لص دنلا لور

 "هلا را كلا رف مارق نودريصتلاو نوءلل ىف مي # ضعت ءالاوأ مهضعب

 نودزوبراوتب راصنالاون ورحاهملا ناكوةرحغلاب نوثراوش اوناكو ثاريملا ىف ا

 ناك ى تح رحاهملا هس رق نم تثرمال نحابع ىل ملو ن هرهأ ن مناكو مهماحرأ ىوذو ا ةأا

 هلوقب اخوسنم. كلذ راصف اوناك امي ماحرالاب |
 نيذلاوف لج ودع هلوقو 4ع هتلاناتك ف ضب ىلوأ مهضعب ماحرالاولوأو ىلاعت
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 ءادغلا دحلا نأ مسنال لوقنف مرخوهو ءادفلاذخاب مكح م وديلعمتلا لص يتلا ناو
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 الول ع1 فودخ ادتملا
 دوح ولا ىف ةفصل اد, 7

 0 اود ق ةهدكحسو

 اهر ت ريللا ال لوا نالار ,

 ك1
 رع 3 0 ١

 كا ءادق نم

 ع

 ىضررعنا ىور ( ميظع
 هللال وسر ىلع ل خ دهنع هللا

 وهاذاف سو هيلع هللا ىلص

 لاف نا كس ركو وأو

 نافذ ىربخا كأن لوس ز ا

 ناو تبكي ءاك تدحو
 لاقف تنك ات ءاكب دحأ مل

 مهذخأ ىف كباحس أل عو 9

 ا ص ىع 0 ءادقلا

 هده نم دا ص

 41م ةبسرق رع هر يال |

 لاق مذاسلا دملع هنأ ىور

 ءايسلا “6 تاذع لزئوا

 نس دكعسو 2 ريغ هنم اكامل !

 0 هس ردب لقال ةداعسلا» ل ص واسو هيلع هللا ىلص دوي ةمال مكان :ءلا ليام هللان



 نيبو هني ريخو نيكر شملل ةكوشلا تناك ني> ءادتفالا نع عنمو نادالا عا اهن

 ا ان 1 نأ مالسلاهلع هنأ ىَوَر نيضؤملل ةلغلا تراصو لاخلا تلوحت امل ملا
 شاور ركوب لف مه راشتساف بلاط ىبا نب ليقعو سابعلا ءمهيف اريسا نيعبس |

 اهب ىوش ةيدف 0 مهيلع بوت هللا لعل مهقبتسا كشوف 4 امد |

 ' كانعا هللازاو رفكلا عا مهناذ مهقانعا برضا هنع ىلاعت هللا ىخر رع لاقو كداحصا |

 ' ههقانعا برضنلف ام«يوخانم ةزجو ايلع نكمو هل بيسنل نالفنم ىنكم ءادفلانع |

 " ىح لاحر بولق نيلمل هللانا لاقو يسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر كلذ وم لف

 نو 00 ١" وكت ىح لاحر بولق ةدشيلا هانا نيالاوم نلا نكت ١
 روفغ كناف ىناصعنمو ىنم هناف ىنعت نفلاق مالسلاهيلع مهاربا لثم ركبابااي كلثم

 ارابد 5 ضرالاى نعردنال لاق مالا لإ 0 حو لدم رعاب كلئمو محرر

 نانو نوئؤلماورد مون كلذ ناك سابع نءالاق هدابع اصم ريبدت ىف ىن-عإ

 دمبانماماف ىراسالا ىف ىلاعتوهنا_عس هللالزنأ ميناطلس دتشاو اورثكالف لبلق

 و م ناو مهولتت اًداش نا رابخلاب نينمُؤ ءملاو مسوةهبلع هللا ىلصدسأ كان ءادفاماو ٍ

 ا

 مالكلا اذهنا نيدلار<”مامالا لاق مهوقتءأ اًؤاغناو مهوداف اًؤاثناو مهودبعتسا

 صمالا سلو اهريسفت فنحن ىتلاةي ألا مكحليزب ءادفاما و دعبانماماف هلوقنا هوب

 ذخأ دعب مثناخنالا ميدقتن مديالهنا ىلع نالدت امهاتلكو ناتقفاوتم نيت آلااتلك نال كلذك

 نوكش امهرد نوعبرأ ةيقوالاو ةيقوأ نيعبرأريسأ لكلءادقلا ناكءالعلا لاقءادفلا |
 ةعبرأ ريسأ لكل ذئموب ءادفلا ناكةدانق لاقو مهرد ةئاقسو افلأ كلذ عوج |

 ه6 لصف ايس
 هلوقزأ لوالا هوحونم هناسوءاببنالا ةمصعف حدة ءنم ةيآلا هذهب لدتسادق
 00 لح ودقو ىراسالا دح نع ئبلا ف عرصىرسأ هل نأ ل

 كرسشملا لتقب هموقوإسو هيلع تلا ىل ا ىنلاتعأ أ ىلامتو هتاعس هللازا ىناثلا هجولا |
 2 ناثلاشلا هحولا م .م بن ذلا رو دص ىلع كلذ لد مرر مهولتقي اال ردنموب |

 هللا لص ىنلا نا: عيارلاهجولا بنذكلذو مرحوهو دل خال !سودماع هللا لص

 010 انرقو ناذملا قوحو ءادقلا دخأ لحال نايكسادعق ركاب اسوا
 ىرسأ هل نوكت نأ ىننل ناكام ىلاعتو هناحمس هلوق نا لوالا هجولان ,ء باوجلاو |

 ":ضرالاىف ناحالا طرب نكلو اعورمشم رسالا ناكهنا ىلع لدن ضر ,الاق نم ىتح
 :رم الجر نيعبس ردب موب اولتقمهنع ىلاعت هللا ىضر ةباس تلا كالا لاس دار
 ارالا ىف ناخالا طرق نع دلو نيعس اورسأو 0 اء

 مهرد فالآ

 باولاو لصح دقو ناخنأآلا دعب رسالا زاوج ىلع ةينآلا تادف سانلا عبج لذ
 ىلدىنلا ن 3 قرع اكل عاجالةباحلاب اك ناك اع : لتقلاب سعال نا ىاثلا هل

 2 هللا )



 زعيو 23 وح لقبو ردكلا لدي تح هيف غلاَتتَو لتقلا ثكي 6 ضرالاو نكن ىت># ١ ا

 ديدشتلاب نمي 1 “ىركو ةناحملا هلصاو هلقثا اذا ضرملا هنا نم هاهاأ لور مالسالا

 رحب 'ئرقو» هللادعامق وهن دزا عا نهةرخ آلا باول ينببسوأ را يد 2

 هلوقك فاضملا رامضا ىلع ةرشخآلا

 اراب لدللاب ا اما نيبسحن قر كا

 هصخخو لاح لكب قيليام 5 كحال > ل هنادعا ىلع ءءايلوا بلغي هز نع هللاوؤ#

 مم أ 1 رافكلا ىلع ةوق انل نوكت ةيدف مهنه 0 نا 7

 هللالوسراي هللاوال تاق لاق باطلا نءااب ىرئام سو هيلع هللا لص هللالوسر لاقف

 نم ادلع نكَقف مهقانعأ برضنف اننكم نا ىزأ ىكلو زكبونأ ىأر ىذلا ىرإ]

 بيسن نالف نم ىننكمو هقنع برضيف سابعلانم ةزج نككو هقنع برضيف ليقع
 هيلع هللا لص هلال وسر ىئوهق هديدانصو رفكلا ةاءالؤع نان هقنع ترا 0
 هللا لص .هللال وسر اذاف تتح دقاأ ناكالث تاقاما وهب لو ركيولأ اقرا مسو

 كدا كن 2 ا 1 هللالوسراي تاقف ناكس كاف سو هيلع

 د ءاكب تدحو ناف

 2 أ | مهباذع ىلع ضرع دقل ءادفلا مهذخأ نم كياعصأ ىلع ىبا !توديلع

 نوكين ايما كل لو ها زئاف سو هيلعدللا ىلص هللا ين نمةس رق رمل رهشلا

 ةينغلا هلا لحاف ابيط الالح متع ام اولكف هلوق ىلا: ضرالاف ني تح ىرسأ هل
 ريسفت امأ هيفةدايزب ىلسم دارفازم باطالا نب رع نع هدنسم ىف ىديلا هركذ ذمه

 ىنل بحالو ىتْس ناكام ىنعي ىرسأ هَل نوكت نأ ينل ناك ام .ىلاعت كوش ل |

 سبح نا ىنل ناك ام ىنعملاو دحماي كل نوكيالف كلذ ىبل نكمل انعم ةديبعو:أ لاقؤ
 عئراشإو 3 مج ىرسالاو نملاو ءادفلل ا هلل ق 0 هيلع ردق ارفاك

 لاش هندقو هنوق نع ةر رابع 1 ناخالا هك م ضرالاق ل ها ىتح ف عجلامج

 مهرهشو ميلغيو نيرشلا لاتقىف 2و ىنعملاوهيلع هنوق ةتدتشا اذاض رملاهندعا

 امادلا ضرع نوددرت قي ل ىراسالا رسايف رسالا ىلع مده نأ هلف كلذ لصحاذاف

 ل نضع وعملا اهنأ نوديرت ىنعي !سوةياع هللا ىلص ىناا بادصال باطاغا

 ماودالو اهل تايثالهنال اضعامندلا عفانم ىمساعاو نيكرشملانم ءادفلا 8ك 0
 ىلاعت و هدا سول وق و 6 اهل عاطقتاالةمئاداهتافةرخ الا عفان الكت لوز مضر

 نيكرشملا كربشةرخ الاب اوث ركل ديرب ىلاعتو هناحعسهنا ىنعي # ةرخآلا ديربهللاو ف

  مكح وب باغيال و رهشال# ب . نعهللا ولف عاطقن 1 لاوزالبةمادامنالنب -

 هئاباوالةرصنلاب ( كح هادعأ نمةمقنلاب ( زننعدللآو

 | ككةرخآلا ديرب هللاوإ# ءادفلا ذخأب اهماطح هيايندلا ضع نوديرت#© .ةغلاسلل

| 

 ١ مالسالا ىلا

 ا هللا لص هللا لور لاقف امكن اكل كا ام ءاكب دجأ مل ناو تبكب

 ةلاةعاشاب رفكلا لذي ىتح ىنمي ةفاثكلاو ظاغلا ىهوةناختلا نمديفةغلابملاو لتقلا ةرثكناخحنالا(ضالا ىف نيقح)
 22 ,كالذدعب 4 ل هروس ١ ا ,رهقلاو 1 5 6-0 ءالمشسالاب مالسالا زعبيو ه

 نيءبسب نأ, -وهيلعهللا لص ١

 ليقع ودع سابعلا مهفا اق

 مالسلاهيلع ىننلا راشتساف
 كموق لاقف مذ ر ا

 هللا لعل مهةبنسأ ةلاعأو

 مهنه دخو م6.لع بوح

 كراصعأ اهب ىوش ةيدف

 ع لاقو

 كوحرخأو كودك

 هنع هللاىخر ر

 ةانعا برضاو مهمدقف
 ناورفكلاةعا ءالؤه ناف

 نكم ءادفلا نع كانغاهللا

 نم ةزجو ليقعنم ايلع
 نالفنم ىنكمو ساعلا
 مهقانعا ب رضنلفهل بسنل

 كلثم مالسلاهيلع لاقف

 م اربا 0 ركبابا اب

 انا ندولاثمح

 كلئمو 0 روفع

 ثيح حون لثك رعاب

 اراب لعن برلاق
 لاق مث ارايد نء رفاكلا نم

 00 0 وسد

 مهوقلت م هنا م
5 

 دهشتشاو مهومتداف مد

 لباوا اقف مهتدعب م 3

 اودهشتساف ءادفلا دخ ُ

 ءادفلا اوذخا اطفدحاب

 ضرىعزنود.رت )هي الاتازن
 ءادغلا ىنعياهعاتم ( ايندلا
 ةئاش ةلقل اضيع هامم

 ديربهللاو ) هتانف ةعرسو
 ءاملوالا باتعىف ) مكح ٠) ادعالا أ ) زب نعمتلاو) لتقلا ىف ناخئالاب مالسالاز ا نعا نمةنْكلا ب يسوهام 0 5 رح

 5 رخ ًالاديرب هللاور رك 1 ىر ءاسأ ءادش (امادلا ضع نوديرت )لاتقلاب ) صضر الاى ( تلغي ) ص م !



 ( نيرب اصلا عمهتلاو

 ةعامججلا ةمواقم ريركتو

 لبق نيترع اهنمرتكاال

 ةاالدلل هدعبو فئيفخلا

 ةإقلا عم لاحلانا ىلع

 لاطاذات واقتالةرثكلاو

 ةمواقم نيب توافتدق

 ةئاملاو نيّتناملإ نيرشثعلا

 ةمواقم نيب كلذكو فاالا

 فاالاو نيشاملا ةئاملا

 ( ىنل ناكام ) نيفلالا
 نا ) ماقتساالو هل دام

 نوكتنا (ىرتشا هلنوكي

 هللاو هللانذاب نيفلا )

 نيعم ( نيرباصلاعم
 برخلاىف نيرباصلا

 ( ىنلناكام ) ةرصنلاب

 هلنوكينأ ) ىنل ىتشام
 رافكلا٠ نم راسا( ىرمنأ

 :  نويلغيال تكف ةنوعل اورصنلاب## نير ,. اصلا عممتلا وو نئالآع ةءأ رقوهو مضلاو ةْز حو

 لاق ةنوءملاو رصتلابىنعي © نيرباصلاممهتلاو 9 رفدقفن ءنلانم هرفنمو رش إفةثالث نم

 ىلاعتهلوق 4 كلذ لثم 1 فورا ىلا ىرأ 00 0

 ّى نولوشامإسو هيلع هللا ىلص 0 ئرسالا

 ”ىجوردب موب ناك اللا دوعسم نب هللادبعنعىور 6 0
 ع

 هللالوسراي ركب وب ألاقف ءالؤه
 >. 1 0 3 ا 53086 5 ع 5-5 ع 3

 ةوقانل نوكتةيدف منذخو ميلعبوتسنا هللا لع مهب نأتساو مهقبتسا كلهأوكموق
 ع 0 ع 7 5 1 1

 ايلع نكم مهقانعأب رضن مهعدف 0 كوبذك هللالوسراي رعلاةو رافكلا ىلع |

 بيسن نالف نم 0 برضو سابعلا نهةزح نكموهقنع ترضنف .ليقعنمف |

 ايداورظنا هللالوسراي ةحاورنب هلل اديعلاوو رفكلا ة دك : أءال وه ناودقنع برضاؤرمثل

 لوسرتكسفكجر تءطقسايعاا هإلاقفاران مملعدم رضا مثهيف مهلخداف بطحلا ريثك
 لوقذْخأي سان لاةوركبىفأ لوب دخأ سان لاقق لشد مث موج اف اسو هيلع هللا لص دل
 نيليلهللانأ ل ااتف ]سوهيلعمللا لك ةللالوسر 1 جر> مثةحاور ,نبالوقيذخأيسانلاةو ر ع

 0 .ةراجحلسا نمدشأ ن وكت م لاح رب واقد دشي وندللا ن 5 نيلأ 0 ربولق

 كانا كلغ 6 م> رروفعكلاذ 0 تو مشا اف ىنعس نإ 0 5 لاق مهارب الثمر كاب اي كلثم

 1 و من كلا زيزعلاتن : أك نافههل رفغتن راو كدابع هتاف هب ذمتنا لاق ىسيعلثم

 0 ل رمادا كلثموار رايد 0 رفاكلا نم ضرالاى ع ردنال برلاقحون

 ملال باذعلا 0 0 اونمويالذ مه واقىل !ء ددشاو مهلاومأ ىل عى اناني لاق

 لش ااغةلاع من موملا عسوفيلع هللا لص هللالوسرل

 3 08 همععل ىل 8 اذ ءاضم نب لل, هسالا دوعسد نب هللا دبع 0 ا

 كلذ نم ءاملا نم ةراجتا ىلع عقتن | فو موىف ىنت ا رافلاق !سوديلع هللاىلد |

 رع لاقسابع نبالاق ءاضس نب ليهسالا ؛دوهيلع هللا ىلص هللالوسرلاق ىت>موناا
 مونم ذخأو تلق اموهيملو ركبونألاقام عسوديلع هللا ىلص هتلالوسر ىوهف باطخلا |

 نايكي نادعات ركبوبأؤ !سوديلع هللاىلص هللالوسراذاف تئجدغلانم ناكالقءادفلا |
 ء 70 0

 نأو تنكب ءاكب تادجتونأَذ ككتاصو ك1 ج2 نمىنريخأ هللا لوسر ايلف أ

 نم كاحص أ ىلع بأ سو هيلعهتلا ىل هللالو سر ل لاقف ةذاكتال ككاتك دحإ

 ىننه ةسرق ةرجشلة رجلا هذ هنم ىندأ مهباذعىلع ضرع دقل ءادفلا مذخأ

 0 و نا ىنل ناكام هيلع لحو نع هللالز

 ةصق ثيدخلاىف لاقو ارصتخم ىذفرتلا ثيدحلا اذه جرخأ ةينآلا ضرالا ىف نحت

 ما ميسو ةيلع هللا ىلص هلأ

 نب رع ثيدح نه هدارفا ىف سم جرخأو ىوغبلا اهركذ ىتلا ةصقلا هذه ىهو

 ةريشعلاو معلاونب مه هللالوسراي ركيوبأ لاقف ىراسالا ءالّؤه ىف نورتام ربعو ركب |

 ءاتلاب نابرصنلا 00 ه# ىرسا 11 نا دهعلا ىلع ىنلل ”ىرقو ه؟ ىنل ناك امل



 ةعاش ناب ةراشبو هللا نم ةدع ده ) اورفك نيذلانم فلآ اولغي هكا مكنم نكي

 ١ مان تا 7/ - د هللا نوءب رافكلا نم مهلا 1

 نع طرش سي اورفك نيذلانم 0 اويلغي م مكنم نكيناو 1 ْ

 ا 017 هءدس اثوهّللا نوعي اويلع اوريصنزا مهناب د_عولاو ةرسشعال دحاولا |

 ةئام مكنم نكت ناوىفنايرصبلا مهقفاوو نيتب آلاف ءاتلاب نكت سماع نباو عفانو ْ

 نوت رحال موءلاو هللاب ةلهح مهنا بيسإ # نوهقشال موق مهنا ةرباص |

 ةراصع صحا

 نام مكنم نكيناف افءض مكبف ل ذأ 56 ع هللا تفلح نالا# نالدساو ناوهلاالا |[ ا

 0 ا 1 4 نذاب ريفلأ اويلغي تا مكنم نكيناو نيتاماولغي ةرباص |

 اتءل هيقو اهف نيتوافتم اوناكو ةريصلا فوط ليقو نديلا 1

 مهدعومهللا نال فيلكتلا اذه نسحاماو مكحلا اذه نينم ملا ىلعال وأب ح وأ ىلاعتو هناعس

 ىنءي # ةئاممكتم ن نكيناو 8#ءادعالا عم تامل اهماع لبس رصنل اب هل هللا لفكت نم و رصنلااب

 هياقمفنينمؤللنسدحالا كا اق. دقات كورت هافل أ ويلغي 8 ةرباص
 باطل نولتاقبال نيكرشملازا ىنعي 6 نوهقشال موق : م كلذ رافكلا نم ةرسثعلا

 + نوتشال مناف لاتقلاىف مهوققدصاذافةيج نولتاقب اغا باقع فوخو باوُث ا

 يقام ار ةئام مكنم نكت ناذ افعض مكيفنأ رعو مكنع هللا تنفخ نآلا ©

 تازن ال لاق سابع نبا نع ( خ) © هللانذاب نيفلأ اوبلغي فاأ مكتم نكيناو
 ةرشثع نم دحاو رشالنا مهلع ل ااه اودلخز »نو رتاس نو 2ع مكنم نكينا

 هلوق نا اذه رهاظف مهنع ففخ ام رد_ةرربصلا نم ممع صقن ةدعلان م مع

 سمالا اذه ناكو ىلوالا ةياآلا قف مدقتال مدان مكنع هللا ففخ نآآلا ىلاعتو هناعس

 نم :ةرممع لاتق نينؤملان + ادحاوأ| لجرلا ىلع ىلاعتو هناحمس هللا ضرف رديموي

 اغو نوعان مكنع هللا ففخ نآآلا تازنف نينمؤملا ىلع كلذ لقثف نيرفاكلا

 اوبلغي ةيستحم ةرباص ةئام مكنم نكتناف ةرمثعلل دحاولا لاتقفف 1 ف مكيفذأ

 اذاذ نينثالا ىلا ةرشعلا نم درف هللانذاب نيفلأ اوبلغي عع مكنم نكنأف اب

 للا نذاب ني ها ) ا واتاش ( | ءاغلإ لأ

 | هللان * ن8 نو_ةعسالو اردو اولتق تاحدلا كوع باوثلا ءاحر نينمؤملا ثامث 1

 ١ دحاولا ةمواقع مع فخ مهيلع كلذ لقثو 0 تايثلاو ةرثعلا ةمواقم دحاولا |

 | دحاولاىنءملا رب 0 منع ففقخ اورتكالمت كلدب اوسعاؤ ةلق مف ن ناكل قو نينثالا !

| 

لقلا مكح نا لع ةلالدال ةيسانتملا دادعالا رك
 فوض تا دحاوريثكلاو لي

ْ 
  5ا مصاع ةءارتوهو معفلا

 || ن الاهإوةسمالا ريانا اذهب دارملاو أ لعل ونت اماوبلع ىتحهودعلاتقىفاودهتعلو ِ

 | هانا لعشلةلدف مالا ىلعلخدباا رابخالا لعلخدبال خسنلانال مكتعهتلا فقخ ١

 ةئام رشالنا ا مكنع هللا ففخ نآآلا تلزن مث نيئامزم نور

 | اوبلغي نورباص نورمشع مكنم نكينا تلزت امل لاق هنعئرخأ ةياورؤو نشات د

 | هللا فخ الف ةيآلا مكنع ءاللا فقوخ 2 آلا تزف نياسملا ىلع نم اخ قش نا

 ند رف لحر اعاف ًاورش نأ مهلزوجتال م هودع ن ٠م ؛كةضنلا ردق ىلع نوخ اسما ناك |

 2ر11 ا سا هوسشا ا يس سا ككل

 اودع او ريصنأ نينمؤملان 0

 نأ تكس ) نوهقشال مود ١ لاغنالاّةر احر

 نولتاش ةلهح موق رافكلا |

 بلطو باستحا ريعىلع

 ممايث لقف متاملاك باوُث

 هللاب مهلهل نومدعيو

 لتاش نم فالكم هترصن

 رصنلاو> رب وهو ةريصب ىلع |
 مهيلع ناك ليق هللا نم

 دحاوا!تشواورشالنا

 كلذ ماع ل 5 مش ةرسشعال

 ةمواقع مع ففخو سف

 هلوش نيدثالا دحاولا

6 

 افعض (افعض مكفنأ ٍلعو

 نكي ناف) ةزجحو ماع

 ءايلاب (ةرباصةئام مكنم

 ىرصبلاهقفاو ىفوكامهيف

 كمال لوألا ق

 هللا ففخ .نآلا)

 نيام اوبلغي) ندبلا ىف
 اوءاغي فل أ مكنم نكيناو

 هللا نذاب نيفلأ

 (اوبلغيةئام 0 :ناو)
 نيذلانم افلأ ) اودتاش

 (نوهقشالموقرهناباو رفك

 (نآلا) هديحوتوهتلامأ
 هللافغخ ) ردن موندب

 رعو) مكيلعهللا نوه( ركتع

 لاققلاب ( افعض مكف نا
 (ةرئاص ةئام مكسم نكي ناذ)

 اواتاش ( اويلغي ) ةستحم

 مكن نكي ناو ناك. )
 هل



3 
 لق كي 1 سس 7

 0 ا
 هيلع هلل ىلذ ىلا عم سا

 الحر نوالثو ةئالثاسو
 عام :

 0 رع سا ع يي حو

 ضرح ىنلاامأإ) تلزنف

 ( لاتقلا ىلع سما
 هما

 ىف ةغلاملاضيرمملا ةتيمحح

 | وهون حر كل نم سال !ع

 ىح ضزملا 2 نأ

 نكي نا) توملا ىلع ىنشي
 نو رسع 1

 نيام اوبلغي
 نوراص

 ظ
/ 

 هنا ) ناعالاب مهبولقني
 هناطاسو هككام 0 ا

 دن اشكو ءندحأأ ا كح)

 ( هللا كيسح ىتلاامااي )
 كيسح هللا كءسانمو 7 0 ا حا

 سوالا ) نيم وملا نم

 ىنلااا |

 ضح ( نينمؤملاض رح
 ) جرزالاو

 (لاتقلا لع) ينم وا |ثكحو

 مكنم نكيذا ) نا

 ) نورلاص نورشع

 اوبلغي) زوبست«برحلا ىف

 هنأ ل<ىفاما |

 يي باوصلاو ةيكملا هحو ىىل اع كلذ ْ

 تأ

 اح 51 لس لاق باطخلا نب م 0 قب

 ىلاعت هناكف سال | ءانعمو ريخ 8 ا طظؤل رهاظو

 دك

 ناكر نم نيتاماولتاش( ع م

 يك مكح» هديربام هيلعىصعيال ةيلغلاو ةردقلا مان زب نعهناوق ءاشي فكاهباش

 سوالاىف ةيآلال و هددربام لعغين ا ىتيش تنك هلا رعي

 تكلم عئاقوو اهلدماال

 5 نينم وما نم كءبتا نم و ف كدفاك هلاك كدش ىلا اوراصو اوفاصت

 هلوقك هعم لوغفأا لع بص
 نيهملا ترس اه 00 ءانقلا ريعشاو ءاحمهلا تناكاذا

 هللادلافك ىأهللا مسا ىلع انفطع عفرلاوأ نيفوكلا دنع ل ع

 لسو هيلع هللا فص ىنلاعم لسا ليقواردل ةرزشو لايلا كلت ل ل
 رعإسا مث ةوسن تسو الحر نوال ةثالث

 تاز امهنع ىل اع هللا ىخ

 نالاق كلذاو تازيؤهنعىلاعت هللا يضر

 يحصر سايع

 ىئشي ىتح ض رملاهكهش ن د نوع خلاب
00-7 
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 نيتناماويلغين و رراصن و رشع مكتم نكي ناإ# صرحا نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةهئمو هقدص ىل 1 لسو ديلع

 3 ا ىبهللاك انغانةلاعو ى هللا مكفلافنيق رفتم منك و ىبهللا| 5 00 00 1 راصنالا

 كلت ند كلذو دار 001 كك فرص هللادرب بواقلا ن 8 00 دف آلا ىف

0 

 رهاق ر >اق 0 00 2ك ع هنأ لع هل وش ةيآلا هذه مح ىاعتو هناهجس

 ةرغ ملا نمو ةيحلا ىلا ةوادعلا رم ا اعمق بواقلا 7 فرصلتلا هنكع 32 اكو ةغلالا ىل

 000 4 5 2 ٠

 تك 3ك اللا هده نأ سايعنبا ن 3 ربح 3 كايعس ةحح لا مث نينمو وملا نم كعنا ن

 ةثالث ملسو هيلع هللاىلص ىنلا عم ملح

 ن5 للا دعت زف دي آلا هذه تكازبف رع | 0 ْ مث ةودين"تقبو ةاحلر نوتذاثو

 تلارع اما لذكو 00 هلع هللا لص هللالوسر ساب ةنئدم ةرودق تيتك ةكماةيإآلا
. 

 ١ ع

 ا قرم كما حل هلاك ذل را لوقا اذه ىلعف لاتقل لو دع ةونع 5 ءادنبلاب

 ٌ .٠ ٍِء -

 ا راضنالا نينم و علا نم كسلا نهو هاوس دارأ لهو رك ةونع ىلا قع ينم ول|

 ا ع ع ب

 | اعأايةي آلا ىتعمو راصتالاو نيرحاهملا عيج دارأ لبقو ةئيدملاب تازن ةيآآلا ا

 09 تحل هلل ا!كيسح ىنل

 ع

 0 اي لحو نع هلوق 4# نينمؤمل
0 

 0 ل را ردا علا ىلع تا ةعللا قنصل راو هاو لاك | كلطتكا لك كوز نازالا ةثكب  ىعلا لع ثا ةقللا ف: شن ردلا )اتق اع
 5 5 ١ 3 وع اك 0

 الحر ىدعإ *«نور 2ع 5ك نكي نات كذاهلا وهو ضرخلا ةلازا لخالاو ةناك ةنقا |

 هامادع ند
. 3 

 ىنعي نحام اوك ف مهسفنأ نيسدح ءاعللا كاع قع # نوراص 8«

 ( دهتعاو )

 0 نحامهنيب ناك جرزااو

 أ ىد مالسالاب م هني فلاو كلذ هللا مهاسناف مهتاداس اهيف

 | «يلاتقلاّلعنينمؤملا ضرح ىنتلاابمأاي © همالساىف

 ١ .صر> 'ىرقو»توم ا ىلع

 0 ع

 ْ هنأ مث ملسو هب هيلع هللا كصلوسرلا عايتاو ناعالا بسب تاصح اا ها

 . هللا 0 كلا امأاي قف ىلاعتو هناعس هلوق

 ْ نم كوعشمو هللا ك سس عامك لبق ِس دام ْؤملا نم كونا

 ا مهمح قع هي لاتقلا ىلع نينموملا ضرح ىنلا

 م
 | اوريصيلف نوريثع ركتم نكي نالاق

 سحخ



 1 ١ انا إ 76 ريح ملاطبانم فخئالو ( هللا لع ل 1 2 |

 كودصعت هللا ناف كم هاذ دخمهناطبان 1 0 هللا 0 هل مذاب عج 0 رو

 لعأب ةطوطخ نإ" ال اورهتاذ م م اهل اوف ,هلاوف ذا عل ىسلا وهلا هير يقع

 1 ِِء

 بح نانا نألودر ناو لاي اهتم ةماع ليقو هتصةباهلاصتال بات 1 َ

 ريرج لاق كنفاكو هللا كيشحم ناذمللا |

 م

 اوءيشتو و باش ةكارحا وسلت ن زآ مكبسح م راكملان م تدحوشىنا

 مهب ولف ل سي ا 3 اعج 7 قيتمؤللو 0 كدا يدلك 00 ا

 ث_رحت ماقتن الاى اع كلا يتلاو 1 داق ةئيغضلاو ه .دصعلا نم 0 م ا

 ىلاعت هللا ىلص ةيأاو 2 ن م اذهو ةدحاو سفنك اوراص ىح نابلق مهيف فاقأي داكيالا ِْ

 ىهانت ىأ # مهبولق نيب تفلاام امج ضرالاىف ام تقفناوا #9 هناسو سودياع |
 رق لاومالا نم ضرالاق هام مهل تلد ا ةفنم ىف :اوأ "1 مهتاودع |

 بولقال كلاملا هناذ ةغلابلا هنردش ل مهيب ل نكلو # ح الصالاو ةفلالالع |

 كلاوحأأ ميجف كلانوعن ١ 5 مهعم هتدقعاهف هللا ىل أح أ ض وف نعي هتلا لع لكوتو ١

 ل-حونع هلوق 3 مهلاوحاب ىنعب 5 مياعلا مهلاوقال قع 7 6 ملا وه 3 »ا

 ىن ىنعي دها لاق كءاوردغي ىنمي ه# كوعدخ نأ اوديرب ناو

 هللا ناذ ىنعي # هللاك._س> ناف فمع كك ل ناهظأن ادا 0 دا
 كاكاو كاوق ىذلاوه قع 7 هءرمصمب كدبأ ىذلاوه 9 هتوعمو هرمصمب كن |

 راصنالا قعا نينمؤملاب كدبأو قع نينمؤملابو » كمايأر 1 ىفو ردد م هرمصملا ١

 تلق نينمؤملاب ولوّش ىتح نينمؤملا رصن ىل | ةحاح ىاف ه رسوم هدد ًادقدتلاز راك اذاتاقن اف |

 ىنعملاو ةظريرق رم

 تان 00 ةمولعم ريغ ةنطاي ثايسأب 506 ةهنكل هال ولد> و ْنعهللا نم مرصتلاودس أنا | ظ

 ىذلاوه هلوَش دارملا وهف ةنطابلا بايسالاب نوكي ىذلا اماف ةمولعم ةرماظ
 3 ,عاظاا تافدإن 0 الأوز ةفواعم 0 ريغب ةنطاب هدابس ا هرصطب ١

 هاوس هللاو نونمؤ وأ مهو طئاسو ة زر هاظ 2 ماس أ نال نينمؤملابو هلوش دارملا رفثأ]

 لاقؤ سئمُؤ واب هدأ فك نب مث هرصنل م 001 ىذلا 2 باسالا بالسم وه ىلاعتو | أ

 هللا ٠ نكلو ميول ني تفلأام اءيج ضررا ىقام ا وأ مم ولق نسب تاأو # ىلاعت ا

 سشالاو ةيظعلا 5 هةفالاو ةدددشلا ةيجا مو و تناك برعلا نا كلذو 020 فلأأ ا

 ةلسق نأ وأ ىَح 0 ند م ةئمدضلا ىلع ءاوطن الاو ةييصعلاو ةيوقلا |

 ناملق يلا هراثاوك رد ,ة لعأ هنع لتاق ةدحاو ةمطل مطل |

 و مهف سو 8 هللا لص هللالو_سر كعب اف |

 3 الا

 ىد هتام

 ةلاغ كات تلقثا ءوعساو هناونمآ و

 ْن اعل نا" ىلارلاو م6 واق نم ةياه ا كمجح ت دوم تءممحساو م4: ه5 تقاس :ءاغضلا كلت تادنأو ميواق نم ةيله ان اذبجن تاازو رك تدمحساو نواف تذل

 هللالو_سر 3 ارا اصنا اور راصوةعاطلا ىلع اوقشاو هللا ىفو هتدصلاوةدولا دياعلال أ

 تناكو م كاان تالا مو هولا هنع نولئاش ل مسو هيلع هللا ىلص

 هب ىلا ت تاصحو بو ورا 3 6 مْ ةدددش ةاداعمو ةيظع بور تاركا 1

 هللا لص هللا لو زممم كلذ راصو ل> وزع هللاالا هلع ردت الامم اذهو ةفلالا

 هللا ناك اتيلالا مهدح واو 1
 1 . ١

 مهركم نمكمكاءو كفاك

 كلاوقال (عيىسلاوه هنا)

 ناو) كلاوحإب (ميلعلا) |

 (كوعدتحم ن7
 ناف ) اورد-غيو اوركع
 هللا كيفاك ( هللا كيسح
 كاوق ( كدبأ ىذلاوه )

 اممج (نينم وم ابوهرصصنت)
 نيب تااوز راضتالابوأ
 سوالا بولق ( مهبولق

 م داع جدر ١لخاو

 تقف اول ذ ةنس نبرشعو

 تقلااماع.ج ضرالاىفام

 قاب ىأأ | ( م-هبولق نيب

 قٌقفام ىف ا اعلم مموادع

 قام م[ تاذ حالصا ىف

 2 كارسالا 0 ضر
 هللا نكلو) هيلع ردش

 اقف ( كنز أ
 71 نيمو هحرو

 مهند ثدحافؤ هنردش

 الامأو يالا و ارا ا

 ا

/ 
0 

 تقاقلاو ضعابتلا منع

 (هللا لع لكوتو ) اهدراو

 هنا ) مهئافدو مهضقل ىف

 مهلا ( عيمكاوه

 ملعلا )

 ةلر در اوس ناو 0(

 حلصلاب ( كوعدمنأ )
 هللإ ( هللا كيسح ناف )

 ىذلاوه)كيفاكوكيس> |

 كناعأو كاوق ( كدنأ

 (نينم ٌولابو) ردن موب(هرصن)
 فاأو)جرزالاوسوالاب

 مهئافوو مهضقنب (

 ) مهب ولقنيبت فا ام)ةضفااوسهذلا نم (اعيبج ضرالاىام(ثإ 4 اخ واق)تقشأ ول)مالسالاب ع ومو اق نيب عج( مهبول 3



 ١ نرخآو) 2ك لهأ 0

 مهو مهريغ ( مهنود نم
 لهاوانوقفانملاوادوهبلا

 رفك وأ سراف

 لا١ نا تذل[ 3

 نا

 ٌناطسشل

 سرف بحدحاص برّشال

 ٌقيتع سرف اذ ارادالو

 ليأخا ليهص ناىورو

 (مهنولعتال) نلا بهري
 هللا) مهنايعاب مموفرعتال
 “ىش نم اوقفنامو مهل

 (مكلا فوي هللاليبس ىف
 مث أو) هؤازج مكيلع رفوت

 لب ءازخلا ىف (نوماظتال

 ناو) ماعلا ىلع نوطعت

 هيلاودإ مج اولام اومتج
 رسكيو ملصلل (اسلل) لام

 0 قموهو كدا

 اهيلا لبن (اهل عجاف)

 (مهنود نم نيرخاو )

 راسوةظيرق ىنبزودنم
 نحلارافك لاشو برعلا

 مهت دع نو اعنال( هاو منال

 مهتدع اع 0 عب هيأ (

 نم ( ”ىثنم اوقفتامو)

 ةعاطف (هللا ليبسىف) لام
 لخلاو -السلاىلع هللا
 هياوث رك 59 م(

 ( نولظ ”الم أو)صقتنيال

 مكباوث نم نوصقناال
 لامزا ( !سالاوع>ناو)
 اوداراف ملصلا ىلا ةظيرقونب

 اهيلا لم( اهل عجاؤ) ملصلا

| 

 00 لاف, ميذ ءالعلا فلتخا |

1 

 وتلا لق دوهبلا م 511 ميغ نم 6 مهنود نم ناكل
 اوقفخامو ف مهفرعي [هلحإ ! هللا قع مهنام :انعاب موف مهن ولعتال قه سر 4 لشو

 لمتاا عييضتب ى نو لتنال متاو © ءؤازج # مكلا فوب هللا ليشتلا نم

 .ىلاو ماللاب ىدعي دقو حاس 00 اولام 03 اومح ناو 0 باوثا لعد

 ثينأتو مهعم دهامو#اها عجاذإل رسكلاب كيو ماا رقو «مالسةسالاو حلصال هي لل »

 5 4 1 رشاعل اءزلا

 1 لاق 2000 اع لالخ 1
 َغ

 1 ع رجاهسافنا نم كي ةكتبرملاو هدبتيضرام امتعارلا |

 ا مهوفاخ داهعلل ةطونىع ليلا دادعاو برحلا تالآو ةدلسالا عج 501

 لثرأ ماكل ,افكلا لوذ>دإ ايس كلذ ريدحل لب مالسالار راد لوخد نودصق

 مهنود نم نيرخآ نوبه رثو ىفعإ مود دم كال حا 1 ىلاعتهلوق هاو دع ن . نيلسمللةيزملا

 ديز نبا لاقو سراف م تلا لاقو ةظيرق ردو مه

 5 1 هللاالا هلال كل نولوق م كعم لالا 4 نول الو لامتداوقل نوقفانملا .

 ةاكرهراهظال نولت اهال نيقفانملا ,نادلوقلا 0 لَه ىلع 8 ا نوقئفانم مهن ىقعي د يطع

 نيفاملانا داربالا اذهن ء كيح اول در ةوقلا 5 ادعاب ن لود ود فكف مالسالا 000

 "ناك مز زرحو مهفوامم كلذناك م رس و و م الآ كف نياسملا ةو5 اودهاشاذا ا

 اك نين :مقملا نا كشالو مهن ولعتال لاو |

 ىريطلالو معو 3 1 هللا نال لاق ريطلال لا 0 نار رافك ش5 ندسحلا لاقو مهباهر راكلذ و

 نون "رسشم مهناب هلل سرافوةظيرق ةوادعب نيملاع

 مكود مهنكامأو مهلاوح ألعب ىنعيرهلعا هللا منو

 ” لبختال ناطيشلا ناونحلا مهلاقإ 0 هللاىل

 ' دانسار ريغ نيرسسفملان 7 هريغو ىرزخل

 ”ىشنم اوقفنتامو #8 ىلاعتو هناعسداوق لع نا بهرب لبخلالرهص نسحلالاقو

 !عيذاو نملاامأ نينمؤمل برح مالو

 1+ انا 0 1 قدتعس رفهرادىئادحا

 هوجو لكوف ماع سأوه ليقو وز 3 داهحجلا 3 عش هب دار 5 6 هللا لوم ف أ

 يا « كلا فونا# 0 ةَقْش هيف لخدبف ةعاطلاو ريخلا

 / باوثنم نوصقتنتال متنأو ىنعي ه# نواظتال و و# ايندلا ف هع كل لاو

 ناس كامات كاب عجاف اسال او + ناوو# ىلاعتو كرابت هلوق 6 أيش مكل اعأ

 مهه اولبش نا كلذ دعب

 0 سلا ىلا اولام ىنعي يسال 1[ كلوز ىلامت لاقف ولا اهلا ادلاك ف يصلا

 ١ ةلاصملا ىلا ىنعي اهلا 01 كا قاف ىل !اعت هلوق وهو سل مهم اولبقاف ةحلاصملا

 0 راع اما ليقو فرسلا ةياب ة>وستم ةب الا هذه نأ ةداتقو نسما نع ىور

 اضي نأ مامالا ىأر ناف ةرهاظ ةلص» هيف ناكاذا ملصلاب مالا نوضتت ابنكل

 نيكرشملل ةوقلا تناكناو ةلماك ةنس مداه, نا زوجلالف ةوق هيفو ر رافكلا نم ءءادعأ

 هنافاسوهيلعدللا ىلص هللا لوسرءادتقأ اعاع ةدايزلا نا زاح

 ىلات هاوقو 4 ةدملاءاضقنا لبقدهعلا اومضقن ملا مث نينس ريع ةدم ةكم لهأ لاص

 © لكونو )

 مهرحأ و ودعلا بهراامو ةوقلأ د ادعاب نينمُؤ 31 هدابع 1

 زونال و نينسر يشع مهدا ع
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 هللا ودع## دانعاالاوأ مهعطتسا الري اايريصل ر,ىصلا و ديدشتلا هءنويهرت توقعي نعو هل نوفو 0

 طابر نمو نوصخلا ةوقلا ةمركع لاقو هللا ليبسيف اهطبربو ليلا هب ىرتش

 زبري نبا نعو اهليهصةلقل ثانالاالا لاتقلاىف بكريال ناك ديلولا نيدلاخ ناىوز

 قرابلا دعما نبا ةورع نع ( قال هللا ليبسف ناكةازغلا ةيشب طبر كلذ ىأف ثانالا

 اهيصاون ىف ليلا لاق عسوديلع هللا ىلص هللالوسر نأرعءنءانع (ق)ل ةهنغلاو رجال

 هيلع هللا لص هللالوسر نا ةريره ىبأنع (قل تانسح ىنعي ةمايقلا مو هنا
 ىه ىذلاام افرزو لحر ىلعو رتس لحراو ل ىه ةثالث ليخلا لاقأالس 0

 تمطق اهنا واو تانسح هل ناك ةضورلا وأ جزل اوم كلذ ًاهلظ ىف تا اف ة ضر
 ب ترج امأ واو ١ تاندحت ايقلان راو اه[ هلت ناكنيفرشوأ اذرش تنتساف اها

 لحرور ,>أ لحرلا كالذإ ىهف تائسح هل كلذ ناك اهيقسي نادرب ملو هنم تدرس

 لحرورتس لحرلا كلذاىهف اهروهظالوا,ماقرىف هللا ق> سن. ملواففعتواينغت اهطب

 لاقثم لعينك ةذافلاةعماملا َةيآلا هذهالا *ىث اهف ىلع ل زنأام لاقفرلا نع

 ىلا اعطقنم اهيلع. لمحت نأ وهف اهزوهظ قح امأ سانلا ىنبأ ىف ال بلطلا نك

 أ نودعمسم لت نويحأتم نيلسإلانأ اولع اذار اذكلا نال كلذو مودعو هنا

 ا اة ةكمالمل ىلع ليثكسو لب هريس ليتك جوقلا لع هت

 : نيزيس نبا لاق نوصل هلام ثاث يقفل انذلف نا نب ريس نال لاق الحر نا 2 1!

 | لش ةنشالاب لقا نم كابالا طارت ترس كا انه د ثا 0

 أ تانشلادنع ليلا ثاناو فوفصلا دنع ليللا روكذ نوممسي ةبامصلا تناك
 | ودعلاو رفااو ركلاىلع ىوقأ اهنالثانالا نم ىلوأ لوحفلا طبر لقو تاراكلا

 | لوحفلا لوانتنف ماع ليلا ظفل نا ليقو ثانالاننم ىلوأ اهيلع ةبراخملاتلا

 | ةمايقلا موب ىلا ريخلا اهيصاوتىف دوقعم ليلا لاق سوال هللانلص هللالوسل |

 ١ لاق عسو دهم اع ديلا لص هللالوسر نأ ةرره ىأنع ( خا ةمايقلاموب ىلا ري ٍِظ ا

 اع (هب نوبهرت) لاكمو هلوبو هلوزو هيرو ةميجن نافع و اهدفيرمطلت ا تس ا

 (كودعوهللاودع) متءطتسا ا

 (هب نوبهرت ) ثانالا |
 || وأ ربع ااه لاطإف مالجالا لكأل ةياووقداز سالب ف اه لي رج ْ

 للا

 ١ هلعمتلا لصدهّتلالوسرلئسو رزو كلذ ىلع ىهف مالسالالهالءاونوءايرو ارك اهطن

 | ىعرلا تقوسرفلا هددشي ىذلا ل بلال يطاا هربا رشةرذلاقثم لمع نموهربا ريخةر
 (| ءانغتسا ىنعي اننات هلوقو سرفلا همف ىرحن ىذلا طوشلا فرسثلاو ىرخلا نانتسالا

 | ربعف اهلع للا هيدارأ ليقو اهيلا ناسح الا ه.دارأ ليقف اهباقر قحامأو ه

 | ةًاوانم لجرلا تأوان لاق ةاداعملا ءاونلا مالسالال هال ءاونهلوقو تاذلانع ةبقرإ
 ١١ كلذيوةوقلا كاتب نوفوخت ىنمي # ؟ودعو هللا و دع ه.نورهرتوإ# ىلاعتهلوقو :# هتسداعأذ

 ا هنن 0 سايع نءالاقو مهريعو 316 لهأ ف نمار ءامكلا نك مودعو هللاودع طابر

 (هتلاودع) لي خاب نوفوخي

 لتقلاب(ىودعو) نيدلا ىف



 طاير نموا نوشللا
 ىتلا ليلا مساوه (ليخلا
 وهوأ هللا ليبسىف طبرت
 لاصفو ليصفك] طربر عج

 نيب نم ل الا صخو

 ليربج هلوقك هب ىوقتبام
 طابر 0 ١ حالس نع

 طباورلا ل يملا نم(ليخلا

0 
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 هيلع هلعلو انالث اهلا ىرلا ةوقلاناالأ ريثما ىلع لوقب مالسلاو ةالصلا هلع هتععم ا :

 كيرتىلا ليخلل مسا ليلا طابر نموؤ# ءاوقا هنالركذلاب هصخ مالسلاو ةالصلا

 طبارو "طابرو اطير طير لاق 3 ىع رابخازا لوعفم ىعع لاعف هللا لسس ىف

 اهوكسو ءابلا مضب ليخاطبر ىرقو»«لاصفو ليصفكط سر عجو وأاطاب روّةطب اسم
 ا مسا تعا : 1 را : ع

 مكلف كوبثك أذا ةياورىفو مكلبن اوةبتساو مهومراف كورثك | ةياورفو كوُشُغ ىنعي
 لع مفتسلوقب | اسوهلعهللا لص هلال وسر تعمسلاو مانو 6 م ) لبتلاب |

 ةبقعا تاقلاق 100 مهقف نع (م) همهساب ؛ وهلب 1 ؟دحأ زجاالف هتلامكفكيو مورلا |

 1 الول ةبقعلاقف كيلع قشيريك ع شتنأو نيضرغلا نيذهنيب فلتخت ساعنب
 نهملوش هتعمس لاق كاذامو تاقلاق 2 !سوهيلع هللا لص هللالوسر نم ةدعمم

 للكشا نم ةللا لوسر تعمسلاق ىلسلا مين ىبا نعىصعدقوأ انمس يلف هكرن م ىجرلا
 لوسر تمعسو لاق مهسأ ةرمشع ذئموب تغابف ةنللا ىف ةجردهلوهف مهسب غلب نم لوقي سو
 قاسنلا هجرخ أر رع لدعوهف هللا لبس ىف مهسب ىرنملوب عسوديلع هللا لصدتلا

 ع ع ِِع : .

 اعزب ةيقعنءاضيا دوادون ا هحرخ أو ةررعةبقر لدعلاق هدنعوهانعع ىدمرتلاو

 مهسلا نلخديل لجوىع هللانالوقب !سوديلع هلا ىلص هلالو سر تمعسلاقءانمم |
 دمو ةياورىفو هيدملاوهىتارلاو ريا هلع ىف بس هعناصةنحلا رغنةثالث دحاولا ا

 ا حاولا وع نيل لطايومل لك ا وكرت نأ ن لاو ناوناؤكراو اومراف ا

 - ل نع نينا هلبتىأ هسوق هسرو هلهأ هتعالمو هسرف لجرلا بيدأتةئالث .٠ .٠ ٍِع

 رخأودوادوأ ةجرخأ اهرفكوأ اهكرتةمعن اهناذدنع ةبعر دلو دعب ىمرلا درب نمو

 ودلع هللا لص ىنلا سعلاق عوك الان ةلسوع (خ) 8 همن ىلا |رصتخم ىدمز لا |

 كابن اف ليعمسا ىئب امرا مسوديلع هللا لص ىنلالاقف سوقلاب نولضتني لسأ نم رفن |
 هللا لص ىنلالاقف د نير ادحأ كائن ١ ذاف ىبعم أنار ومرا امارناك

 ومرا عسوديلع هللا لص ىنلا لاقف مهتم كل وزع فكاولاقف ناؤمرتال مكامإسو

 مفودعلا ىلع ب رحلا ىف هبىوقتبام عيجةوقلاب دارملانا عبارلا لوقلا» كلج كمان و

 هللا ص هاوقو اهدادعتساب نوما ةوتلا ةلاج نموهف داهملا ىفاجع ناعتسل ةلا وهام ا

 !سوديلع هللا ىلص هلوقكوهف ةوقلانم ىرلاريغ نوكقنبال ىرلاةوقلا ناالالسو | ٠ هك سم ا «إإ 0 0 .٠  3َُح /

 مذا نم روكذملا اذهناىلع لديلب هريغرابتعا قشالاذهف ةبوتمدنلا هلوقوةفرع

 اهحو كرف لاتقل دادعتسالا ىلع ةيآلا ىجعم ل احب انهاذكف هلحاو دوصقملا

 ءاعتو عردلاو فيسلاو باشنلاو لبتلاب ىبرلاك تال مل نم نكعام عيمج ودعلا

 مو #8 ىلاعت هلوقو # تايافكلا ضورفنم هناالا هءروهأم كلذلك ةيسورفلا

 رمرفلا دش طبرلاو هللا لبس ىف وزغال اهطبرو اهءانتقا ىنعي # ليلا طابر
 ةطبارملاو اطاير همف هظفح ةماقاب صخم ىذلا ناكملا ىمسو ظفحلل ناكملاب هريغو

 «:ناعتسيام مظعأ نم داهعلل ليللا طبرو اهيف ةسارحلل روفثلاب نيلسملا ةماقا ظ
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 # اوقس اورفك نيذلا» هلوقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل باطخ «نبحتالو إل :

 مهفلخن موادحا ريهخ لعافلا نا ىلع ءايلاب صقحو ةزجو صاع نبا 1 ههالوعقم

 وهواوةبسزا ريدقت ىلعوأ راركتل فذ مهسفنا لوالا لوعفملاو اورفك نذلاوأ

 مهنا 8 ىلع لمفلا عاتا ىلع وا فذخحت الف لوصومل اك ةيردصملا نا نال

 | ىأ نيقاس ىنمع لاح, اوقبشو ةلضال نأو صاع نا ,ةءارق لع جيفلاب * نوزجتنال ْ
 وأ هللا نوتوشال مهنال اوتلفافاوقبس مهنبسحتال ىأ ىهنلل ليلعت هتارهظالاو نيش

 ١ ليبس ىلع ليلعت هناالانا ترسك نا اذكو مهك اردانع ازجاع مهبلاط نودحال

 تلزن ليقوودعلا ظاقناو دهعلا دينْنم هيرذح ال ةخازا ةيآآلا لعلو فانئتسالا
 | دهعلا ىضقانل ه«مهل# نونمؤملا اهيا # اودعاو ع نيكرسشملا لف نم تلفا

 صاع نب ةبقع نعو برالاىف هب ىوقتيام لك نه *#ةوقنه متعطتساا مؤلف رافكلو

 ١١ ضقن ناثآ ترو اذا رعلا لهأ لاقف ةيآلا مكح امو سرتو اة ءاح هبفو

 ذيل َن مامالا قغتسا ضيفتسم رهاظ عاب نيكرسشملا نم مامالا ممداه نم دهعلا

: 

 لعمهتر ,هاظم ىلا نيكرسشملا نمدعم نمو نايفسابأ اوباحا مثاسو هيلعدتللا ىلصىنلا اودهاد

 ىلاعتهلوقو دع ةكم نم مارق عبر | ىلعكلذو نارهالا رعاشو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 قم .بلااذهن مهنا ىنعي## نورجتنال هناؤق ردن مون رسالاو لتقلان , ماوصلخ ىنعياوقيساو 2

 قى الذم لستةهيفوراتلا بادعبةرخ ”آلاىفاماو 0 لزق ا مماقتنالان مهللا  وزختلال

 كرسشملا نين ل

 رايق ةوقركل ناك حلا تر لاو ةولساإلا عاونأعيج ندا * لاوق 1 ةوقلاب

 لاعاد لقاعملاو نوصحلا اهناىاثلا * مودع لاتق اع

 وهولسوهيلع هللا ىلص هللال وسر تعءع”لاق سماع نب ةمقع هاوراهف ميسو ديلعللا لص لا

 «خالاسم هجرخأ انالثىرلا ةوقلاناالأ ةوقنم متعطتساام مهلاودعأو لوقربنملا لع

 نع ةرسفم تءاحدقو ىرلا ث

 ١ هلاونع 57 وتوشال( نوزع ا رهئازاودضو اولا عاش ا -عءنم ) .

 | سعأ ريغنمدل عضنتو حولت تاراماب ةناسللا ترهظ ناو برب مهمالعاو ديما
 ١ اوناك ةظيرقنال كلذوبرأاب مهلا !ودهعلا مهيلا ذيل نامامالا ىلع بج دئنيك ضيفتسم

 ا هناك ايو هير ردغلافو> ماك هلال وجر ضقت سو هيلعدللا ىلصهللا ل وسر

 ١ اروهطاقمل نطقت روان امل وبرألاب مهلح :5 ءأوصلع ملاذ نامامالا ىلع بج انههف

 | ةكملهابإسوهيلعدّتلا ٍلصهتلا ل وسر لعفاكل عش لب دهعل اذين ىلا مامألل ةحاح الف هءاءوطقما

 | نينلا# دم اي نيسحن الو ىنعملاو سو هيلع هللا ىلص ىبنلل باطخملا ىلعءاتلاب 'ىرق 5# نيسحن الوإل

 نيذلا نيس الو ءانعموةسغل | ىلعءايلاب ىئرقو ردن مون اومزهناواوتاف ىتعي اوقيساو ١

 ١ لو نعهاوةوعدنو نال لاا اق مهنم م 8

 5 رااىقودنلا ةحاحلات ع ول ' ىشل اذاختا دادعإلا ا م هس[ . مهااودعأو ل

 ' وشك أذا شار هل انففص نيحر 0 موديلعملا لج هللا لوس رلاق لاق ديساى بأ 2

 مهريع نسل اكتر ءاتلابو ركبوبأ نيسلا مف وءاتلاب وصفحو ديزي و ةزجو ى اش نيسلاعثو ءايلاب(نيسحالو ا٠دوهعل

 نودجالو نوتوشال مما ؟ لاغنالا# روس (نوزج ال ممنا) سر فظي نأ ١ 15-نماوتلفأواوتاذ(اوقبسا ور فكن
 مهكار اردانعءاز زجاعمهبلاط

 لكو منال ىا ىتاش منأ

 ةزوسكملا نم: ةدحاو

 ناريعأ ليل ةحوتفلاو
 ةقرط ىلع ةرودكملا

 ةحوتفملاو فاشثتسالا

 ارق نف حرص ليلعت
 اورفك نيذلاف ءاتلب

 ادهش قاثلاولوأ لوعقم

 نذلاف ءايلاب أرق نمو
 لوعفماوةبسو لعافاورفك

 نافذ اوةبسناءريدقت

 ىأ ةليقثلا نم ةففغ ناو
 دم دس ااوقيس مهنا

 لكاتلا ك1 نئلوعتملا

 دم نيسحيالو ىأ ارعضم

 نركوا دادباكبب نر رفاكلا
 ةءارقلاب ةزج درفت ىعدا

 مدع نم انيب امل رظن همفذ

 ىرهزلا نعو اهب هدرغن ل

 نم كلفأ نيف تلزن اهنا

 ( اودعأو ) نيكرسشملا لف
 ىضذقانل (مهل)ن ولم ئمااهبأ

 ام) ١ اذيعلا

 نم (ةوق نم معطتسا

 بر اىفهدىوقتبام لك
 الاثيدحخلاىفو اهددعنم

 انالث اهلاق ىرلا ةوقلانا

 ىها لفل يملا ىلع

 دما ننظتال(نيسحنالو)

 قب ) اورفك نيذلا (

 (اوقبس) مهريغو ةظيرق
 (ةوقنم متءطتساام) هريغو 5 هظرر ,ى



 (؟رشاعلاءزكسا ١ . مهفقتتاماف) رانلاو راعلا نم

 مذ داصتاماف تر

 نءممد رشذ) ,منرفظتو

 < نع قرفف( مهفلخ

 ةلثق رش مهلتق كتصانمو

 كتمرا

 ماب 54 06 3 هياكل دلاو

 ازاتعاذدجأ مه دعب كيلع
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 لاقو مهلاحم اظاعتاو مه

 مهأدع نمهيد رطتو مهعج دب

 ) نور 5 م-هلعأ (

 مار ونم نيد رسل لكل

 نم نئاخناماو ) نوظتي
 (ةنايخ) ن دهاعم (موق

 كل حولت تارامأب اثكت

 ميلا حرطاف (مهيلاذبناف) مهلا رس ىطاف 200
 ىلع (ءاوس ع دهعلا

 معلا ىفمهنمو كنف ءاوتسا

 نهلاحوهو دهعلا ضةنب

 ىاولا ولالا

 ( نيالا الهتنانا )

 مهن 1 ) مفقثناماذ ١

 ( مهبدرسشفبرخلا ىف 0(

 (مهفلخ نم ) مهب لكتف
 مهفلخ ن1 ةريعاون وكي 1

 نوظعت(نورك د مهلعل )

 دهلا ضقت نوبنتجت

 نم)نلعت ( نفاخ اماو )
 (ةنايخ)ةظيرقىنب نم( موق
 مهيلادبناف ) دهعلا ضن

 ىلع مهدانق ( ءاوسىلع

 كلفال هللان د ( ناي

 مهريعوةظب خب رق ىنب نم هريغو دهعلا صضقش ) نيش . احا

 : محب

 بك ١
 ش موف داصتاماف # مهنفةثتاماذ قه مهيلع هطلستو نينمؤمال 0 الوا

 : ا مهاتقب اهنع لكذو ك

 بارطخاىل قررفت ديرمثتااو ةرفكلا نه مهءارو نه * مهفاخ نوف مهف ةياكتلاو

 كت.صانم نع قرت 3 مهادرمف برألا َّق 0 م4 نرفظتو

 هناذ دحاو ىنملاو مهفاخ نهؤ رذش بواق» هن'اكو ةمجعملا لاذلاب ذرش“ىرقو» |

 نيدرمثلملا لءا #نورك ذب مهلعا ءاروااىف ديرمثتلا لهف دقف مهءارونم درشاذا |

 يا حوات تاراماب كهجع ضآن هناي وع نس دهاعد كي موق ند نفاخ اماوإإ 3 نواظعت ْ

 اا حرطاف ه# مما |ذيناذ انو ١

 | مجرب نم ةداع نال دهعلاضةق ىف |

 ةوادعلاىؤف دصق قيرطو لدع ىل- 37 ا 1 90 مهداه مه

 ضقتنب !ءلاوأ فوذلا ىف 0 وأ كيا 2 1 برااىف مهزحاننالو

 هنموا ىوس قيرط ىلع انسان نأ لوألا ه>حوا | ىلع دا لاخلا عض وهىقوهو دهعلا

 سعال ىلدلعت 6 نيالا بحالهللازا © هلوقو ريغ ىلءامهنهوأ مهيلا ذوبنملا نم وأ
 فاك الا كف رط لع لاخلاب هدع لوادملا. لاشقلا'ةرطلاننم

 َن ل

 نع نيل ودنا

 ١ ىدح دهعلا ضآن قنا مز>و 02و نيدىل !|

 وهف دهعا| ضقنو ر ,ةكلا نمر عجنمنا لجو نعدللا نيف همالكب نوقثيو هلوق ىلا انلا ا

 نرفظتو دهملااوضقن نيذلاءال وهن دلاماذ ىنعي# ب را ىف ىنفقثناماذ ول با ودلا رش نم

 .٠  00 0د .٠ -

 ا لاقو مهءارو ند و8 لكتف هانعم سابعنبالاق 2 مهفلح ند مهب د رسث# 3 برا ىف مهب

 5 .٠ 5 ٍِء 20 .ىع أ

 ىجعمو بارطضاعمقيرفتلا ةغالا قدي رمثتلا لحداو مهةلح ند مهم ردنا رياح نبد.هس ١

 ١ لتقلانم العف م لمفافدهعلا اوضة نيذلا رافكلا ءالؤرب ترفظ اذا كنا ةيآلا
 مهءارو نه كفا - ىد كدهعلل ضتان لك عج هد قر ا لكشف ءاو 4 لها ن د نعلا 0-0

 رولا نع مهعنع لاكتلا كلذ لع ىندي # نوركذي مهلعل ف |

 اع دهعلل انضَق ىلإ 3 ةنارح وج نب دهاعم ىخعي 3 موك ند 01 دجلاب نلت اماو ىنعي

 حرطاو ىا © داق 8 ري فاد اح ند رع رر رانا نع معكم هيالارهيحللا ال 4 نا تلو لا 2 ب ءه ريل اك ردقلا راما ىف رين كلا كلقن

 2 5118 0-0 ا 007 0
 | وسد رهاظ ٌقيرط ىلآ ىعا 3 ءاوس ىلع مهلا كلا مراو مهدعع ىعل < مهيلا 2 |

 ع 9 5 531 . 3 1١

 | مهو 0 مهنييو كني دهملا تحعمصدق كنا مهايأ كنرح لق ميلا

 معد بركلا بصب الوأ دهعلا تضّقش كنا نومهوت الف ءاوس دهعأا صضقنب علا ا

 ع لحر نع صاع نب كح كح دهعلا ضآنىف ىعل ي نسالا بحال هللانإ 0

 ١ اذا ىدح بترقنل مهدالب 2 ريالا ناكو دهع مورلا نيبو ةيواعم نيب نأك لاق ريج

 5 2 1 0 ع 5 7 0
 هللاربك أ هللال وش وهو نوذربوإ سرد 0 لدحر هءاك مها ع دهعلا ىضشا

 | 5 0 00 . ع
 | سل لاقق هلاسق هب واعم هيلا لسراف ةسلئع نءا مف وه اذا ند 0 ريك

 رف ءاوس ىى ع مهلا دا اهانمأ ىضقن ىد

 2 حرك ادا اع هل ره ةدايزالب ةسفن صحاح نب ميلس نع ىدمرتلا

 ا اهلحالو ةدقع دشيالف دهع موق نيبو هني ناكن م

 ٍ هح رخأو دواد وبأ هجرخأ ةيواعم عج

 3 هبيفو رث



 هن.طيتاملو ديك 8 رب ركت# نوع رف لا انق ىعاو مهب وند مهانكلهاذ مهبر تانآآنا| وبدك 1

 هسشنل لوالاليقو نوعرفلآ هبذخاامناسو مهب رتاي !يهاوق معنلا نار فك ىلعةلالدلا نم / ْ

 قزفلا نم لكو لف مهسفنابام مهريرغت بسب ةمعنلا ىف ريرغتلاهيبشتل ىناثلاوهيذخ الا ورذكلا |

 ناؤإ# ىداعملاورفكلاب هسفنا## نيملاظ اوناكول# شيرقىلتقو طبقلاة غنموأةبذكملا |[

 3 نونمؤيال مهف 2 هيفاوحم“رورفكلا لعاوردا اورفك نيذلاهللادنع باودلارش | ظ

 ١

 نيذلا # هلوقو فوطءملا ققحن ىعدتسي هيلع فوطعملا ققح نا ىلع هسنتلاو |[

 ا هيلع ىلاعت هّللا لص هللالو_سر مهدهأع ةظيرق دوم مهو صرصخلاو ناسلل

 ىعم ةدهاعملا نوصتل نمو مهفلاخ 1 لا فرشالا ب بنك ارو قدنلا موي

١ 

 ْ هيلع ,هؤلامو اوثكنف ,هدهاعمئانيسناولاةوحالسلابنيكرسدملا اوناعاف هيلع اوئلاعالنا

 فساب رهضعب وةفجرر لاب هضعب انكلها ىنعي 7 مهم وثب مهانكلمأف مهب تايب اوءدك
1 

 ع .٠

 فيسلابشيرقرافك انكله أ كاذكف حملا مهضعبو خرلاب مهضعإ و ةراجتلاب مهضعبو |[
 ناف نيرخالاو نيلوالا ىنعي *« نيملاظ اوناكح لكو وءرف لآ انقرغأو © ||

 مالكلا نا اهنم اوف اهيف تاق ةيناث ةم ةيآلا هذه ريركتىف ةدافلاام تلق
 ةيآلاىؤفو مذخأ ركذابف ىلوالا ةيلآلاناللوالا مالكلل ليصفتلاىريىرحي ىناثلا ا

 ىلوالا ةيآلاىف ركذ هنا ةيناثلا ةدئافلا ىلوالل ريسفت هذهف مهقارغا ركذ ةيناثلا ]

 ىلوالا ةيآلا ىف مهبر تايآبا وبذك مهنا ةيناثلا ةباالاقو هللاثان اا ورفك مهنا ْ

 اويذك مهنا ىلا ةراشا ةيئاثلا ةنآلاقو اهودحجو هللاتايآ اوركتأ مهنا ىلا ةراشا |[

 هلوقىفو ديك أتا ةصقلا هذه ريركتنا ةثلاثلا هدئافلا اه.مهرفكواهل هد وحج عماهب

 نايب قارغالا ركذىفوقمادوحجو معنلانارفك ىلع ةلالد ةدايز ميد تايآب اوبذك
 هيكحو هلعيف ىنمي #4 هللادنع باودلارشنا 8 لجو نع هلوق # تونذلاب ذخالل
 نورصملا رافكلا سنالا نم باودلارشنا ىنعملاو #نونمؤيال مهفا وردك نيذلا#

 # مم تدهاع نيذلا# فرشالا ني بعك طهر ةظيرق ىنب دوم.ىف تلزن رفكلا ىلع

 موقلا ضعب عم ةدهاعملا نال ضيعبتلل ىه لبقو مهتدهاع نيذلا ىنمي ةلصنم لبق

 نا نورسفملا لاق # ةرم لك ىف ,مهدهع نوضقنب مث 8 فارشالاو ءاسؤرلا مهو

 هيلع اونواعيالو هونراحالنا ةظيرق ىنب دوهدهاع ناك !سوديلع د هللالوسر
 ؛سوديلع هللا لص هللالو_سر لاتق ىلع حالسلاب ةكم رسم ا'وثاعأو دهعلا اوضقنف
 رافكلا اًؤاامو اضيأ دهعلا اوضقنف ةيناثلا مهدهامف انأطخأو انيسن اولاق مث هءامعأو

 هللا ن وفاححال ملا ىنعي * نوقتال ,مو## ٍسوديلع هللا ىلص هتلالوسر ةفلاةىلع مهقفاوف |

07 

 لافنالاةروس ١ ىلعةلالدةدايز مهبر 4 69 تاي !بهلوقىفو (مهبرتايآب اوبذك

 | فطءالءاقلاونونمؤيال مهناب رفكلا ىلع نيعوبطم موق نعرابخ اهلعاو ناعاا مهنم عقوتالف أ

 ١ ضعبلا لدب اورفك نيذلانم لدب #8 ةرم لكىف مهدهع نوضقنب مث مهنم تدداع أ

 هتبنمو ردغلا ةبس 46 نوقتبال مهو ةيراخاوأ ةدهاتملا ءسش ةركا دارك ]و د

 قالا دودج وللا نارك

 مهبونذت مماتكلهاف )

 ( نوعرف لآ انقرغأو ظ

 مهلكو (لكو) رجلا ءاع

 شيرق ىلتقو طبقلا ق رعنم
 مهسفنأ ( نيملظ اوناك)
 رق نا) ماشا ردكلا

 اورفكن.ذلاهللادنعباودلا [

 ا

 اورصأىأ(نونمؤيال مهف

 مهنه عق وّتذاف رفكلا ىلع

 (مهنهتدهاعنيذلا)ناعالا |
 نيذلاىااو رفكن يذلا نملدد ا

 ارفك نيذلانه مهتدهاع

 رشنالباودلارش مهلعجوا |
 راقكلا رش ورافكلانمانلا

 نيرصملا رشو نورصملا

 مث ) دوهعال نوثكانلا

 سر
 مهو ( ةلهاتءم 006

 ةبقاع نوفاخال (نوقتال
 دفاع نولاتالو ردقلا

 31 1 |رردك مهل نم
 لسرلاو بتكلاب ( مهبر

 مهانكلهاذ)ةكم له بذكاك

 مهب ذكشب ( مهيوند
 (نوعرف لآ انقغأو)

 ءالؤه لك (لكو) هموقو

 نيرفاك (نيملاظ اوناك)

 قاحلا (باودلارش نا)

 نيذلا هللادنع )ةقيلخلاو

 م هريعوةظب رقوش (اورفك

 دمحت ( نونمؤيال مهف)

 مث نآرقلاو مال_لاهيلع
 نيك ا ل

 دهعلا ضَقْن نع (نوقتبالمهو ١ نيد ) ةىم لكى مهدهعن وضمن 7 ةلظإ رق ىب عم مهعم (تدهاع نيذلا )لاقف مهتيمهنم



 اذ تاب( )نوعرن نت( اورفك ) نوعرف لا ل نموأش ؛رقلبقنم ( مهلبقنهنذلاو ) هيلعاومواد

 | يدعتلا قم لعفام لدم مهيلعىر راف بي دكتلا يي ورح ىنعملاو( باقعلادبدش ىوقهّللانا مهوب هلام هدخاو

 ! انا ورش ىىَح عود ىلع ايمعنأةيعنار عم ع 6ه/ - ممم- كي ىل هللا ناي) )1 رشاعلاءز ا م ماقتالاوا ًاباذعلا (كلذ)

 هي مل هللا نا بيسب ( مهسفناب
5 
 لاح انم مماماوريغي ىتح موق
 قزوعو فا لال 595 3

 هيصس لايقك# ا

 ةطومم -*لاح ىلا اهوريغيف
 ا تريغتاملنكل

 لالا تريغتةط ومما ىلإ

 اهنم طخ# اىلا ةطوصلا

 ةشعب لق | وناك كلوأو

 ةدلع ةر رك ملا لوسرلا

 تاب ايميل ثسب ف ءانسأ

 ةقاراف اوعسو هوبذكف

+. 
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 دزعه تمعن ربغي نا هتم

1 

 أوس |ىلاءهلاح اوريغدمد
 ئأام هللاريغف تناك امت

 مهلجاعو ولاهم الا نم م مولعه

 1 هليا نأو) تادعلاب

 لسرلا اويذكم لول

 كأنك )نولعشاع (مي اع)
 دك اتللربركت(نوعر 5

 ذخالا ىلوالاف نالوأ
 كلذ نامالب بونذلاب

 كالهالا وه كلذ ن |نيباتهو

 نيذلاو ) لاصئتسالاو

 نيذلاو) نوع رفلآ عينصك'

 (هللات اي اباو رفك مهلبق نم

 لوقبهلوسرو هللاباتكب
 دمحم اورفك ةكم رافك

 مهسفن ايام اوريغي ىتحا# ةمقنل ا اهايا | ا

 0 مهلبق ن ند ٠ نيذلاو» هيلعاوماد ىأ هيف اونأد عنا أ موش رطو هو مها وهو نوعرذ
 8 مهيونذب هللا مه دخاؤ 8 مهب أدل ريدقت 6 هللاتإآي اورفك )ف نوعرف لآ نه

 هواش 0 ىث هعفد ىف هيلغيال © باقعاادددش ىوق هللانا # ءالؤه ذخا 1

 الدبم هك موق ىل اع اهمعنا ةىعن أريغم كك ملء هللانا كيلَسد هي هللا ن 'ابوإ مهب 0

 رييغتك أوسا لاح ىلا لاح نم مهبام اولدبي
 01 اع لسرلاو تالالا ضيرات نع فكلاو 3

 ريغ ىلا اهب مازهتسالاو تايآلاب بيدكتلاو ههئامد ةقارا ىف ىعسل

 حج رلا ةلص ىف 8 مهلاح شب رك

 او مهنه كعب نعو

 اوريغي .ىتح مهيلع متنا ام هللاريبغت مدع بيسلا سيلو ثعبلا دعب هوثدحا امم كلذ
 مهلاح او ريغي ىتم هريبغت ىلع ىلاعت هتداع مرح وهو هل موهفملا وهام لب مهلاح

 ههبشل نونلا مث نينكاسلا ءاقثلال واولا مث مزحلل ةكرحلا تفذحخل نوكي ك.لصاو

 بدك © نولعش اع * ميلع 98 نواوقب الل # عيمسهللاناو لف افيفختةنيللا فورحلاب ١
 مهابق نم نيذلاو نوعر 8 كلا

 زوجاكردب موب ءرمسالاو لتقلابءالؤه ىزوجخل مهرفك ىنوءرفلآ ةداعك هرفكىر رافكلا

 موادياذكواذكىف بأد. نالف لاق لمتل اةماداةغللا ىف بأدلا لص ًاوقارغالابنوعرفلآ 0

 5 لاقاهيلع بظاوبو هنداعىعموادن ناسنالا ن نالابأدةداعلا تمس مثهيفهسفن بعتيو هيلع

 ال ؤه كل ذكف هوب ذكف ىلاعتدللا نم بن مالسل اهيلع ىس ومنا اونَس أن وعرف لآ ن |ءانعم سابع
 0 أك هتبوقعمج هللا لزئاؤ هوبدك قدصلاب !سودهيلع هللا صدم مهءاجحامل

 ةفلاسلا متالاةداعن ا ىنعي## هللا تاي اباو رفك 8 نوعر

 هي ىوق هللا نا 8 مهب ونذو 1 وم م ب

 بذكو هب رفك نم ىنعي 3 باقعلإدب دشو# داسراندكو هل رفك نم ةباعتارو دخإ ف كا

 هللا نا ىنعي كوش تح موق ىلع اهمعن أ ةمعن اريغم كي مل هللا نابكلذ وف هلسر
 اد مهملا ثعب وفوخ نم مهمآ و 2 يملا 0 لغأ ىلعمنأ ىلاعتو هاجس

 هيلعدتلا ىلص ادمهلوسر اوندكو اهر 5ث اوكرتناب ةمعتلامذه اولباقف سو ةيلعهللاىل اص

 ل ل 1 لبق نم ىنع## مهابق نم نينلاو إف

 ىدسلالاق باقعلاب مهذخأو ةمعنلا لاو مناصص هللأ مهيلسف مهسفن ايام اوريعوإسو

 ىلا ىلاعت هللا هلقتف هوب دك و هءاو رفك شير ق ىلع هيرعنأ سو هملع 3 لص دج وه هللا ةمعت

 اع ىنعي ميلع ف مهمالكنم ميش ديلع ىنخعال هقاخ لارتال خف 4 عيمسدللا ناو ةراصنالا
 ءالؤهنا ب وعرف بأدك ماعد !عدحاو لكىزاححث ر شو ريخ نه مهرودص يف

 عيفصك م مهيلع هللا ةمعن اوريغ أ مهلبقنم نيذلاو 9 نوعرفلآ ردبموب اولتقنيذلارافكلا

 «(اويدك 1 ع ونادي هللا مهدخا اف) ل ]سرل اوبتكلاب مهلبقن ,من.ذلاودموقون روعر رقرفك ا رعلاوم السل ادلع

 نمالاولوسرلاو باتكل اب( موق ىعاهمعن اةمعن اريدك ملهللا نايةب وعلا ( (كلذ)بقاماذا(باقملاديدش) ذخالإب(ى وقهتلانا )

 نذلاو)نوعرفلا عينصك ( نوعرفلآ بأدك ) كتاجاب (ميلع) مكئاعدب ( عيمس هللا ناوز ركل ةلافرت ,(مهسفنًباماوريغي ىتح)



 7 هروهظ(م مايدأ وزاوابق ةأاذا( (,ههوج و )ممم لاح نور :

 وهوواولا نعريش أيهمف ىف قى ةتَس و اورفك نذلا نعلاح لإ جاو مههوجو نوبرضي 1 ١

 ص مه رابداو © 3 نر ريل لع ءااوشإلا امهن م ل 3ك ةلاملا ٠ نموأ مهذم لاح لوالاىلع |

 ربذا انو رهتم لق ها ام نورد 1 برضلا ميم دا ىلا لعلو مههاتسا و مهروهظ أ[

 0 نولوش ل لوقلا رامكاب نوري لع ع قى ل ل باذع اوقوذو ال

 كهل - اويرض 1 5 دبدح 2 عماقم مهيد تناك ل دقو 5 ةرخ هلا باذعب مهل 5 ةرا ل ا

 برضلا 3 كلذ 0 هلو-مو سصحاالا عيطظفتل 0 ع ول باو->و امم رادلا |

 كلذ ربح وهو ىدامملاو رفكلا نم م ميك ام ب تلسإ م كيد تدق اع 10 باذعلاو | ظ

 هيلا هماوضن ايةدرقم ةيبيسلا نا ىلعةلالدالام ىلع فاع داب مالاظب سيل ا وة

 دووم نم بيدعتلاكرثناف مهب وذ مهب دعبل ناال مون ذديغب مذ عب نا نكم الءالولذا ا

 لحال ا مالظو 0 بيدعتلل انيس 0 ىفأ 3 قح الع الو اعرش مب سال

 لآ بأد لثم ءالؤه ٍبأد ىأ 46 نوعرف لآ بدك © دبلا ا
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 1 برضلا١ اذه تع دق اوفلت>ا * مرابدأو م يهو->و نوري 9 تقولا كلذ |

 لش هو ن ا نم طاب_سب مه نايدأو رافكل طودنو 5 بردت توملا دنءوه قف |

 : 0 0 برضت ةكئالالا تناك نيكرسشملا نم ردن موب اولتق نيتلانا | لاقو مه ا

 مههرجو ةكئالملا.تيريذ نيإسملا ىلا مهوجوب اولبق اذان نوكرشلا نك نا نبأ

 لف ةأ ام ديري: جيرج نبا لاقو مهرابدأ ةكنالملا تبرض مه رابدأ اولواذاو فويسلاب | ١

 6 قيرملا باذع اوةوذو ف مهداسجأ عيج نوررضي ىنعي ندا مهداسجأنم |

 عماقم ةكئالملاعمناك لبق قيرملا باذع اوقوذ لتقل دنع ةكئالملا مهلالوقتو عا

 سابع نبا لاقو مهئاحارجىف رانلا بهتلتف رافكلا ام نونرضي رانلاب ةيغ ديد> نم |
 ةينابزلا مها لوقت ةمايقلا مون اذه نسما لاقو توملادعب كلذ ةكئالملا مهللوقلا ا
 مررت برضلاو لتقلا نم مكب لزت خلاد هك كلذ © 0 باذدع رم |

 أ رثكلا 0 مكيدمأ ثيدك ام فرست الذ مكل لصد اع ىلا 0 ؟يدبأ تمدقاع ا

 ها 1 ١١ نال باتلا هل_ءغاماو 1 ال ذاع تسل دنلا تلق ناف ىصاعملاو | |

 عنتم كلذو ديلاى رفكلا اذه لعافنا ىضتش ةيآلا رهاظو باقلا هلعداقتعالاو

 لاقل علا و م مةردقلاو لمعلا ذآ ديلا نال ةردقلا نع ةرايع انهديلا تلق أ

 6 ىنعي هي ديبعال مالظب سيل هللاناوإ# لجو نع هلوقو # ةردقلا نع ةيانك
 : امناو هقلخ نمادحأ !ظبال هلال همرتدا مرح الا هاش نمادحأ بذيال ىلاكو |
 فرصتي هنال هنايصع ىلع ىداغلاو هزقك ١ لعارثاكلا بذعي هنا عم هسفل نعل مظلا |

 هناعس هنا 3 مهوتالف هيلا 0 ةبسن لاحمس| كلذك ناك ن هو ءاش تفكدكم و!

 هللاناو ىلاعت ةودناعس هللالاق اذهلف ملاظديلع هسذعتو رفاكلا رفكهقلخ عم ىلاتو ا
 | هلوق #8 ءاشي فيك مف فرصتءوهف هتردق تحنو هكلمىف منال ديبعلل مذ 3 سل |
 0 ه# نوعرف لآ ب ًادك ف ل> و نع 1

 رش

 مه ا ومادغالا دنعم يهود ووأاوربداًذام يهاجر 0

 نورضب !وعا دعالاب# ءوذسح 1 لافنالاةروس م كيال 1 ععس/ 0-1 لانس ىفلبقومازب الاد لإ

 نال ه>واا!لوالاو ربخ

 3 و قعسا الا نافكذلا

 ذاب ميفودتم هللانوكينأ

 نا ةءارق ةلئاذ ةطسلاو
 (اوقوذو)ءاتلابىفوتن صاع
 فوطءماوقوذ مها نواوشو
 بادع) نونرضي ىلع

 انادعة مدس ا( قبرا
 فاد اوكودوأ قانا
 لاشو اه مهلةراشبةرخآلا

 باودواوقوذةمايقلا مون مهل

 ار ا از فود ول

 تمدقاع كلذ ) اءيظف

 وهو تيك ا 1

 نمهوهو ةيريخلا لعدر

 مالك ن و ا 0

 0 ل
 ا

 الملا

 (هللانأو) هدب ا اع و

 كلذ أ 4- ءلع | 1

 تدس نيب با نفلا

 هللانابو "داش 1

 نال (ديسعلل مالظب سيل )

 لدءلا نم .رافكلا بيذعت

 لحال ريثكتا م الظل ءقو

 رقلا عا هل وأ دييعلا
 1594-00 نصا

 ىأفرلا لف( ٠ نوعرف |
 ل 1 ل2 كه نأ اد

 م6 داع م نو-ءرف

 ىأدبف اونأد ىذلا مهلعو

 (مههوج ونور رضي)ر ردد مون
 (مهر ام و) مههوع -وىلع

 اوقوذو ) مهروهظ ىلع
 لااا

 ديدشلا ( ل بناذع ||

 مردحالب مهذخأينا(ديب ءالمالظب سيلهتلا ناو)كرسثلاف ( ثا م اخ واق ) (مكيدبا) تاع(تمدقاع) باذعلا(ك



 01 وع ( ضرس يوقف هي ه١ ريم نذلا هرالا رشاعلاءزلا ) (نوقفانملالوشذا)اوركذا

 مهبولقف نيذلاو نوقئانما ل ل 2 افناتسم 56 داو همالكنم نوكينا زوجت ىلع مده نيذلاو دنرأ وأ
 ةلسقو ةهبش ممولق ىف 5 قبو دعب ناسع الاى ]و _:ةرط» ل نيذلاو سي ضرح ا مادقالا باب اوسيل فرح
1 3 5-6 
 نوني # ءالؤه ىغ 8 ني_فصول ١/ رياغتلت فطءلاو نوقفانملا لقو نوكرشملا مه ءالؤهرغ ) مالسالاىف
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 كاع ذات مه و اير 0 كد مهل ىدسال مك وْ رعت نيد 0 مهخيد #3 نينمؤملا نياسملان نا نوعي ) مهند

| 

 00 ءاذ# مهل باوج هلا ىلع لكوتي نموؤ# فلا ءاهز ىلا رسثعةعضبو || مهداوجر خت هنيدباورتغا
 | لعتلا هذغتسام ةغلابلاةتمكحي لعغي مكح 8 لق ناو هب راسا نم لذيال بلاغ ]| ىلارشع ةعضبو ةئامثلث

 ١ نكع ايضام عراضملا لمحت ول ناف تي 0 ولو ؛ * ىرت ولو ا هكاردا نع زجبو | مهلاباوج لاتمث فاأءاه
 //فوذحم لوعفملاو ىرت فرظ ذاو ردبب  ةكلالملا اورفك نيذلا ىفوتيذا# نا' | ( هللاىلع لكوتب نمو )

 ' نبإ ةءارق هيلع لديوفوتي 0000 مهلاح وأ ةرفكلا ى رت ولو ىأ || هتلازال) ءيعأدملا لك

 هريخ أدتبم وهو لجو نع هللاريمخ لعافلا 1 نا زوجيو ءاتلاب سعاع | للقلاطلس لان( زيزع

 رفصأ ةيفاوه اموي ناطيشلا ىؤرام لاق سو هيلع هللالص هلل لوسر ىوقل ارثثكلا لع _هدعضلا

 اا 1 ل دل ىراملالا كاذاموتفع مونىف هنم ظيغأالو زقحأالو ةزحدأالو || نب ىوتيالا ( مكح)
 ةكئالملا عزب ليربح 0 ةناقردت مون ىأزامالا ماظعلا بونذلا نع هللازواحنو ) ىرتولو ) هودعودللو

 0 )2 دلازم :نيلمملا ءالكاو لادلابوه رح دالوهلوق» ًاطوملاق, كلامدحرخأ !| نال تدهاشو تتناغؤلو
 | رصد لع مهضعب مدقتال الثل 1 كرماكتالل عت , هلوقوةناهالاعمدرطلاوداعبالا | ىنمدىلا ع راضملا درتول

 3 12 ن رسدلب | ردش بأ تاقن راوووولصل ف : صااق رخآتو» مدخلا ىذلاوه د زاوااو ىضانملا نادرتاك ىخاملا

 لح وزعدتاناتلقءاناطيش ى 5 م روحت لكشلاذإ ورشبلا ةروصر وصي 0 ل

 رثشبلاةروصب اولكشت ن أ ىلع مهر ,كق 1و ةوقدكتالملا ى | رظع ام كلذىل اطعم ند او وت 21 َ ار للا 0

 لوشذا## لح ءهنعدأو# ة ع ةقرقحلا ربغت روصلاريغتن مم راي 3 ريح دم رسل ١ نكل ضبق ) اور 5-5 نيذلا

 000 ا سس يوقف نادرو ةندملا له أ نم م ىنعي  ن نوقفانملا (ةكنئاللا) مب

 3 0 : اع *داعاو ذأ ١" وش مالسال | ىلكت ةككلغأ |نم

 نياسخا|ةاقىل 1[ اورظناط" ر رد 0 يعم أود رخاسو هيلعمتلا ص هللال وسر قرح لا 3 3 م

 ؛ م 3 2-8 000١| دولتك نول رف ءالت»عنا ندي « مهند ءالؤعضؤطاولاةواونتراو اود ||“. جو نيررو مارا
لا ءان يسع لاق ىلع مهلجو كلذىل ع مال_سالا مهند مه سعد ا كاع ) 5

 2 آلا باوث

 (ءالؤه غ) رافكلارئاسو

 هءاحصأو مالسلا ةلعدم

 نمو) مهدي ون (مهنيد)

 ةرصنلاىف (هللا لع لكوتب

 ةمقتلاب ( زي نع هتلاناف )
 ةرصنلاب ( مكح) هلادعأ نم

 هس ردن اميديلع لكو ل

 ردن موت اس وةيلع هللا ىلص

 كح !, دايت ارول(ىرتولو)
 © كلذ ) , (ةكئالملا).هحاور اضيق (اورفكنذلا ىفوشذا)

 سيقوبأو ةريغملانب ديلول ل نس سردق مهو شار رع نا دهاع لاقو ردن موب اعيج ا ولتقف

 فاخنب 0 إاعو بلطملاز, دو_سالا نةعمز نبثر را وةريغملا نب هك افلا نبا

 مهام ر 1 بامر ,الا ىلع مهو كده شير قى مماوجر ,خ احا نب ةيشم نب صاعااو

 نمو ىل لاق مث هنبد آل وه ىعاولاق - وه 1 هللا ىل اصدللا كوفر اا ةلقاو ًارالق
-_ 

 هلا 0 كوسا لوك تف ىشو هلل ل.س نونو كا رت
 | باوثلا لصويف ركحو ى قاف مك كح | ىشدبلفيال كيب نع هنالءرصانو هظفاح

 اىرتك ندا قوتذا ىراولو و لجو نعدلوق دع هئاذعأ ىلا باقعلاو هنابلو أ ىلا

 نيذلا اوزأ ةكئالملا ضيقتذا تدهاشو دحماي تاع ولو ىنعي # ةكئالملا |
 : 0 0 ِع ٍِع ٍ ١

 ى مهلاش ادددش ابادعو اعيظف ارظنمو ا_يتع احا تءارل توما دنع ردن



 ا

 7 نافل تءارتلف 0 ان دنعادب زاب راضال كلوقك ست الالاو هتلص 0 هتفصوَْ ا

 لحام داعو 50 ىرقهقلا يف 4 هيبع ىلع ع # ناش َن رفلا قالتىأ |[

 5 < هللا فاخاىبان ,ءورئالام ىداقا ع ”ىربىنالاقو و م هكاله بيس 0 مهلا

 ام لق در كندا نيِسملاهلادادما ا مهلاحنمسياو مهيلع فاخو مهنمأربتىأ ||

 أ
|| 
|| 

| 
| 
1 

 م : كلذناكو ةيحالاو هانا 5 ناو مهني ام تر ريسملا ىلع شيرت ل َ

 مريح ىناو مويلا مكل بلاغال لاقو ىنانكلا كلامنب ةقارس : ةروصب س لبا مهل لشق

 ىلاهل ل راو ماشه نثر ان هدد ناكو 0 لزنت ةكئالملا ا ايف ةناك نينا ||

 اومز ,وناو قاطناو ث را اردص ىف عفدونورت الامىراى ا لاقف ةلاطاهذهىف اند نما | |

 ىتح مريسع ترعشام هللاو لاقف كلذ ةغابف ةقارس سانلا مزهاولاق ةكم اوذلب الق |

 قاهلوق ىنعم نوكينا لقحب اذهىلعو ناطيشلاهنا اودع اولساالف ركتع زه ىنتغاب' 1

 تقولإوهتقولا 0 لا 4 هك نم اهوركم ىيدصين "| هفاخاىناهتلا فاخا |

 ع
0 
 ىأر ناعإللا ىنلاىأ # ناتتفلا تءارتالف يه ةنانك نم ركل ريخ ىنعي مكل راجىتنا هلوقو | 2

 ةيسقع ىلع 2 م هلةقاطال هنا سلباهللاودع 5 نماوازندقذ ةااملا سلبا 0

 لاكو هآاف5 لعابر راه اريدم ىلوو ىرقهقلا عج دعا 8 5 ءىر ىلا لاقو

 كلام ننةقا رش ةروص, لكلا ني كلا فص ىف ضنا 0 قتلا ل. ىلكلا ||
 . - - .٠ 8 ا ١

 مزهناف قاطناو ءردصق عفدف هكسع لعحو لاةقريعنم ارارفأ ترك ه]لاقف

 متاول لاَقْئةَقارس كلذ غلبف ةقارسس سانا م زهاولاق ةكماومدق لقاتل أ
1 

 هسقع لع سدلبأ هللاودع ضف ماه ْن ثرالادس دخاوهو مكعجنإ

 ىانولوش
 انكواذكم وىف | 1 1 اولاقف م 6 زهىنذلب ىّيح 0 تك اكوا سانلات مزه أ

 الام ىرأىنا © هلوقىف ل اناطي_هناك كلذنأ اولعا ولحأ لف م لفك ا
 ىنلا ىس ناني” قفعذرب ارضا كالا هيلع لير رسللا دال 1 نو أ
 سدلبا لاق ةدانق لاوو بكحرام سرفلا دوق ماجللا هدبىفو سو هيلع 30 1

 نكلو هللا ةفاخخ هام ثذكو هللا قاخلأ ىلا لاقو قدصو,نورت الام ىرأ ىلإ أ

 اذادعاطأ عل سيلبا هتلاودع ةذاح كلو مهلسأو 0 ةعنمالو هلةوقال هنا اع |[ 1

 كلهي نأ فاخ.هلا لكقو م ًاربتو مهلس كمال 09 قحلا قتلا | |
 ىلا اوف ءانعم ل هاف هلام فراشف ليد هدح أل ذا فاخ ٠

 م ال لبقو هن 0 م هن ىلع ناك هنال هاما هدو قط عأ [

 فاحت نانا « تاقملا كيد هللاو * ةمايقلا نوكت ن نأ ف اخ ءامسلا نم تاز

 هلوق دنع همالكا مث ليقوسيلبا لوق ماس 30 0 اذه ىلعف باقعلا ديدش 00 هللا

6 
 ل5 32 كله 3”

 فو هوعطي ذل

| 

 ىلاعتو 0 |وهس هللا لوقشب مالك ءادتبا ناقعلا 3 0 أ 1 1 هللا 0 فا

ٍ 

1 

 8 ا 4 باقعاادن دش هللاو رح نءاهراتخاو نسحلاهلاقام لوالاو هب قرب ملام 0 ,ذاد وعول 0

 ةككبالل ىا /(نور )| - خل

 ؤ
 ١
 ظ
[ 
 ظ

 ا
 ظ
ْ 

[ 

 ع

 ناقيرفلا قالتاف ( ناتتفلا | لافنالاةروس ١) تءارت اف ) -ه4 هه ري»- مريام ناطيشلاةعاطنا مهمهوأ كر

 ايراه ناطيشلا (صك) |

 ع ىأ (هيقع ىلع)

 ”ىرب ىنا لاقو) ىرقهقلا
 اع تعحر ىذا( مكنع

 يكل تننغ

 ةرودى مهل نلثك سلبا نأ

 ىورزامألا نم

 مل كلامنب هقا رس ا

 هعم نيطامشلا نمدنحىف |

 ةكفاشل | ىار الط ةلارإا ١

 ط1 ه1 لاقف صكت لزنت

 هده اندم ماشه نبا

 هلامىرأ ىنا) لاقف ةلاخ

 ةكم اوغلب الع اوهزعاو

 هناك سانلا موه اولا ١

 هللاو لا 2 كدارم كلذ غلبق للا و لاف ٌهَقا رس كلذ غامف

 ىَح 00 تيرءشام 5

 | ولسأ لف ع دا اب

 كا

 17 وع أ. (هلبا فاخأ

 ناط._كلا هنأ اولع

 (باقعلا ديد هللاو )

 ناعلا(ن ائفلا تءارلا ف

 عنبر فاكلا عه و نينعؤملاعج

 مم ليربح سلبا ىارو
 (هسقع ىلع صكنأ) كئإلملا

 مها(لاقو) هفلخ ىلا
0 9 4 
 مكلانق نمو (مأ 0 ىربىاز

 ع 1 سا

 ىرا(نورثالامىرأىنا)
 فاخأى ا]هورتملو ليربح

 هجر نأ فاح لاعاد

 مهلا هفرعيف ليربج



 ملاع( طيخنوامعياع هللاو)
 مما نيزذاو ) ديعووهو
 لاقو مهلاعا ناطشلا

 نع مودلا كلات

 نيز ا 3

 نيل انغأ نازكستلا مهل

 لوسرةاداعم ىفاهولعىتلا

 مىسو هيلع هللا لص هلثا

 نوياغيال ماما سوسوو

 || لجرال وت ىتبم بلاغو
 ري عفر عضومىفركللو

 نئاك بلاغال هريدقتال
 ىأ( م كلراجىناو ) ركل

 0 ىن(نولمءااع هللاو)

 1 هيلع هللا ىلص ىنالا ىلع

 مل (طع) برالاو

 ناطيشلا مهل نيزذاو)

 مهجورخ سيلبا (مهلاعأ
 1 مكيلع (مكلبااغال لاقو)

 دم ( سانلانم مولا )

 هءاححأو سو هيلع هللا ىلص

 ل نيعم (مكلراج فاو)
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 تق ا اكسو تن

 نا تل: 110127703151321 ض3 5
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 لضفاو نيتفلا ىدهار صن مهللا اولاق ىح مهل ريخ تايرق
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 ع

5 
 ا
 ا

١ 

 ٍِء -
 !اريسملا لع تءج أامل اًةيرقنادنسز ناكو مةءح ن كلامن. ا

 5 د 1 رشاعلاءزخلا م

 ةاداعمىف هي 0 ِ 7 ردقم © 0 ف هيلع مكزاجمت

 مهنا مهيلالبخو مهءود ىف قى 1 هنا ىنعملاو نلعب ةلاقم * مكلراج تاق سانلا نم

 اهنا نونظي ايف ءايا مهعاما نأ مهمخواو مهدادعو مهددع ةركل نوتاطيالو نوبلغيال

 بلاغالربخ مكل و نيتيدلا

 التاج عردتو 5 الحب تابقأ دق شإرق ءدض مهلا مش ةيلغ هللا لسا .لاقف

 ال نم 3 سايعنءال !ادب مد عءو

 ع

 ىذلا كرصنف مهلا كلوسر

 5 ]ع

 6 اومنتل متجرخ اها ,مكحنا شرق ىلا 5 ىلا لسرا هزي-ع رار دقهدبا ىار

 || درت قمح عجرتالهتلاو 7 يعدل اقف اوعحراذ هللا اهاحندقف مكلاومأو كلاح احرو

 1 اهيلع مقنفلاقماع لك ىف نواب 0 ,ءلا مساوم نم منوم ردنىف ناكوارد

 || برعلا اشعمستو نايقلاانيلع فزعت
 اًضوع مالاس وك اوقس ارد: اوفاوا!فلاق هريغدازاوضماذادأ اننو

 ؤروخلا قسنو ماعطلا معطنو يو 006 أر الع

 نولازءالف

 ىنءملاو مهلثما ونوكي نأ .نينم قمل ءدانع هلا ىهنف نايقلا ناكم حئاونلا م, لعتح او رخل نع

 هلل اوصلخ أن كلو سانلادنعام ساقتلالالو ةعمسوءاير نونمؤمااهيأ كسعأ ننوكيال

 اولمتتالو !سوديلع هللا لص ركيب ةيسحاولناقو ةنلالح وع

 ىنعيدب دو ديعودبق 6 ط.ع نوامااع هللاو 0 ىلاعتدلو ة “4 هريع اويلطتالو كلذلالا

 نينسحم ىزاججف اهلكد ابدل لاممأب طبحمنال ”ىشدلع نع ىنخالءايشالا عيمجت ملاع ىلاعت هنا

 ]1 د 0 1 5 0 هناحهسمإ وق ل نيئيسأا بقاعي

 | لاقو# ةثيمخلا مهلاعأ نبا بك رسشملا سيابادب رب ناطشلا نيزذا مكيلعهللاةمعن نونمؤملااهب

 || معلق اهاقلأ ةسوسودهني زتناك مهضعب لق ها سانلا نممويلا كل بلاغال اال

 6 ب ةرزاومو مرا
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 ةقارسةروص ىف سلبا روصت 00 يوه دوس يول تل
 نييواهنيب ىدذلاح 10 ردن ى

 كلام ن ةقارسءروص قس لبا مهل ىدبتف مهين نأ كلذداكف تورط نهثرخلان ركب فب
 "ىشةنانك نم كسي ن 000 راح نأ اق ناك ىباقارشأ هرم ناكو ىجلدملا مشه> نب

 هّنار دعم نيطاشل | نم دنح ىف رد: موب سدلب اءاح سابع ن. |لاقواعارساو> ل هور ره ركل

 نيكرشملل لاقف مش.ج نب كلام نب ةقارس طم قرالاحر نم لكل ةرودص و

 لرد لوتس 3 سانلا فطسسا الف مكلراج ىناو سانلانم مويلا مكلل بلاغال

 لقأو نيريدم اولوف ني رحم هو>ويىف 595 4 ةضنق ا هللا

 نيكر شملان م لحر دى هدب تناكو ها نا 15 هللا نعل ى لإ مالسل اةيلع لب راج

 لاَقف انلراح ككنأ ا ةقارساي لحر ىلا لاقت هتعشو ار 7 :ٍِ كف م هدب سلبا 2

 ةكئالملا اعأو نيح 0 0 كش هللاو هللاف اس تأ نفر , الام ىرأ ى 1



 : اهم دارملال مشو اهذوفنو | 0 ةهمدشنم 0 اه عا ىثع ىف اهنا نس 1 ا '

 تكلهاو ابصلاب ترصن ثيدحلاق و هللا تع كر الا نوكتال ةرصنلا ناذ ةققللا | ىف( اوربصاو )روب دلابداع أ

 نيذلاكاون كتالو ةرصنلاو ةءالكلاب 3 نيرباصلا عممتلانأ اوريصاو ِط رويدلايداع |
 ١ 6 ارطب 9 ريملا ةيامخل اهنم او رخ نيح ةكم لها ىنعي ه# مهرايد نم اوجرخ ||

 ا اوغابال مهلا كلذو ةحامسلاو ةعاجمشلاب مهيلعاو ئّثيل 7 سانلاع ا 3 0 ار ارخ 1 ْ

 | ىتد هللاوال لهجوا لاقف ريع تادقف اوءحرانا نايفسىبا لوسر هاذا وتنحتلا |

 برءلانم أن ريضح نم اهب ماو ,تانيقلا انيلع فزعتو روكا 5 برشنو اردبمدشت

 ِع .٠ 3 100 ا .٠ ا
 ىثل|نعىهنلاناثيح نم صالخالاو ىوقتلا لهأ اونوكين اب ها ونيئاس نيرطب

 0 عضوه ىناردصم لعح نا ارطب ىلع فوطعم 1 هللا لين ع نودصتو 3 هدضب سما |

 5 ع ذافن نع ةيانك انهعرلاو مكتاود ةدسعوب ف شفخالا لاقو مكتدح لئاقم لاقو ا |
 حك حلاق يدع 5 | ِِع ِء 1 7 9

 ات ا ع مر كا يرعلا لوش دارملالع هرج ع0
 0 برص نكاكك هللااهثعب خربالاطقر صن نكيملو رصصنلا تت ىهدز ناو ةداتق لاقو ١

 كردون وول ا رورو |
 20 ا 0 داع تكل ايصلاب ترصن مسو هيلع هللا لص ىنلا لوق هنمو ودعاا ةوحورل

 لااا اذا ناكف 0 ا 00 تدهش 3 9 نب 0

 ْ انت ميئدع 0 ىجعلإ 00 كلاكتو 0 هلوق ع ا 1

 | ىفوأ ىبأ نب هللادبع نع «ق)) ةنوءملاو رصنلاب ىنعي «# نيرباصلا عم هللا نات مهنع

 أ اذا ىح رظتلا ودنلا ادِيف اولا قلا ةمايأ ضعبا ىف سو هيلع هللا ىلد هللالوسر نا

 اذاذ ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا ءاقل اونمتال سانلا اهيأ لاقف مهيف ماق سمشلا تلام

 مهرايد نكاوحرل نيدلاك اونوكتالو 8 ل>ونع هلوق # اوريصاف مهول اذاف

 تت ن1 - نأ كلذو ةمعنلاق نايغطلا ر طبلا ليقو ارشاو ارخف قع ار طب

 نامزلا اب ابيرئاكو نارآالا ىلع ةرحافلاق اهفرص ناف ديعلا ىلع ىلاعت هللا نم ا

 أ| ءانتباو هللاتعاطو اهفْرَح ناو ةممنلاق رطلاوه كلذف نجرلا ةعاط ضااهتسا ١
 هللانيد ( هللال بس |

 (نيرباصلاعمهتلانا) مكب 1

 راف نا اا ذم ١
 ةيشملاف ( اذ |

 اهركش كرثو ةمعنلاىف نايغطلا رطءلا جاحزلا لوقىنهءاذهو اهركش كلذف هتاضرع

 نيب قرفلاو عيبقلا ناطبا عم ساسنلا هاري ليا راهظا ءايرلا # سانلا ءانثرو 8

 عم ةعاطلا راهظا ءايرلاو رفكلا نانطيا عم ناعالا راظا قافنلا نا قافنلاو ءايرلا

 0 5 نع سانلا نوعنعو ىعل 4 هللا ل دس نع نودصيو ص ةيصعملا نا_طبا

 59 قار م مهأو در رد لا او>رذ 8-0 نيد شارو راف 2ك هبال | تارت هللا نيدىف

 ل
 مهاناف ريعلا ةيامنل اورفن |

 دات راس ءالذف ا

ح رخأ رنا كالو
6 م | ه

 

 اهوفاوف مهم اعطاب سانلا |

 ن.راعب ملثم ا

 | هللاىلص هللالوسر لاق مث فويسلا لالظ تحن ةنجلا نا اوطعاو اوريصاذ مهوّقل

 | انرصناو مهمزها بازحالا مزاهو ناحمملا ىرعو ناتكلا لزنم مهللا سو هيلع

 0 00 ا ودعلا ءاقل اونمتال مسو هب هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق ةريره ل هع قر موياع

 منا نرداو .

 ع

 ثكلعا و: انعلاب نك رع

 هريعو ودعلا عسملاتقاا

 ( نيرباصلا عمدتلان ا )

 الو ) مهظفاحو عم ىأ
 او-رخ نيذلاك اونوكت

 ءائرو ارطب مهرايد نم
 نيحدكم لهأ مه

 نا نايف-س ىلأ لوسر
 ص

 مريح كل تإسدقف اوهحرا

 اه برنو اردمدقت

 برعلااممعطنو نايقلاانيلع
 م

 0ك لالا سوك اوقف

 حخاونلام 2 تدع ورتخا

 اونوكينأم هاف م نامقا | ن ناكم ١

 نيب رط
 5 2: ع

 اونوكينأو مهلاعاب نيئا م
 ةب اكلاو ىوقتلا لهأنرم

 رطبا اولا مها اهنيصلخ ْ

 نع ةمعنلا ةرثك هلغشتنا |

 نع نودصيو زاهركش

 ل 14 او>رخ نيذلاك)

 هتعاط و هللا ندد نع (هنلاليدس نع نودصيو) سانلا ةمعس( سانلاءا روز ارد( اوطن) ةكم(رهرايد



 0 عوةزحوىماش مجرتديرب اعابش 0

 ) اهفصوكرثو رافكلانم ٍبااغمساءاقثلا ورافكلاالانوةاياوناكام هه ه» كح نينموأانأل 4 رشاعلا ءزللا )
 مهلاتقل ( اوتبناذ ) لاتقل

 هللااوركذا و) اورفتالو

 برالا نطاو»ىف ( اريثك

 نس رموان سم در "دين رهظتسم

 0 اع هل نيعاد هل

 عط ها مهلا مهل دخا مهللا

 ( نومغت مكلما )هرباد

 :رسعنا| نع ؟دارع نورفات

 ىلءزاب راعألا هفوةبوثملاو

 را رتفال نأ ديعلا

 رثك ًأوابلقنوكيام لل شأ هر

 نوكت ناو امهنوكيام
 ناو كلذل ةعمتم هسفن

 رك

 ( هلوسرو هللااوءيطأو

 تابثلاو داهإلاب ىمالا ىف
 اوعزاشنالو )اه*ريغوودعلا مم

 وهو اونحم* ( اولشفتف
 لدبو نا راعماي بوصتم

 ىأ( مكر بهذتو )هيلع
 حاير تيه لاش 0 ود

 ةلودلا هأ ع نالف

 ذوفنىف تويش هسأذفتو

 (روءالا عجرت هللا ىلاو)
 ةرخآلا ىف رومالابقاوع

 ىنعي (اونمآ نءذلا اسأأي)

 هنلع هللا صدم باعصأ
 ةعاج (ةئف متقلاذا) اسو

 (اوتبناف) ردن مون رافكل ا نم

 برخلاىف مكي 2

 باقلاب(اريثكمتبا اوركذاو)

 ةعزوتم 11

 ظ
 ظ
 ا

 |اةنرحو ل لل لالذا 0 هالاخالا زانعا ل .يهو ى ل ديولا ل ا لإ 10 ا

 ماا كلدالا لص ال تاشلا |

 هلو5 26 نيللاو ف.ضااو ل-ّثذلا بوب فالت>الاو عزانتلا ناذ اوةلتخالو |

 ىلد دع نادكأ ا

 متي راحاذا ( ةئف ملاذا اونم 5 نيذلاام 0

 /| اهفصيملو ةعاج مت راح « هع متيقلاذا اوندآ نذلااهيأأي روءالاعجرت هللاىلاو

 || ماقال * اوتبثاف 98 لاتقلاىف باغامت ءاقلاو راقكلاالا نوقاي اوناكام نيد اان

 رية رثد هركاذ نيرهظ:-ه هل نيدا 0 ْنَط اودو 3 اريثذ ' هللااو ا " ذاو

 | ىلع ةيشا هيو ةيوثلاو ةرسدنا| ند ا نورذاغت 5 0 كذا 9 هرم <:]

 ١ ةلع لبقو ماد كادنع هلا ىعانناو هللاركذ ند ”ىذ هلنثالزا يدلنا

 | هتلااوعبطاو ف لاوحالان« ”يثيف هنع كننبال هفطا نإباقثاو لابلا غراف هرشارعشب
 | باوج 3 0 رد م ارآلا فالتخاب * اوع 00007

 | ةراعتسم عرلاو مزملاب # مكحر بهذتو #9 ”ىرت كاذلو هيلع فاع ىلآو ىهنا
 .٠ ب 2 - م6 - .٠ - 5 ها 2 . زل

 نينمؤملا ءالتسا لدا ةمدقثلا ذب الاو هرك ذن هدول تادولارككلا ادو ىنءهاق

 - - 03 2 5 . - . ل

 هللال وسر قدح ىى 056 ةلاد 5 زن الذ نونا ةءاغلاو رهقلا هدو ىل د لب ريغ ىلع

- 

 نيشرفاا ددع لاق كاع هنآل 3 دب الا هذهؤ 93 رن دودتلاو سو اع هلل ىلد

  الو_عفم 01 هللا ىذدة.| لو كلذلن اهاض ىتأا كل اضع مريخ نبدأ ىف

 . ندحلاف هلع ردقىلع ىلهاع لك ىزاحأ ةرخآلاىف ىف. «رودالا عجرت هللا ىلاوإل
 | هك دل مع .ةااذا او: 1 نيذلا أي ىلل- و نع هلوأ دع رع 4 0 ءاساب 27 قلو هنادي

 ودعلا د يود |ورطاوم نآودو مبا ةأ ىنعي «اوتب 57 ةرفاك ةعاج ىنع
 ءاقا دنعدللا نم ر 1 ا ىعإ يو ارب شك هللا 0 ل 0 اا اهوندالو هلاتقو

 رياك ارد ودع

 ع - .٠ ١ 8 : 5 .٠

 ناكس الان لع هيش هيفو هلاتقو ودعلا ءاقأ دنع كلذو لاودالا دشاوق هورك د
 .٠ 5 .٠ 35 .٠ ع

 رصنلاب ءامدلا ود لا أدهم دارا و هلل ," دنع هناسأو هياقواحننا زوال

 5 ا هدايع ىلاغتو هيام هلل ا

 ع

 ناب نيألصاا هءادواو ني:هؤأا ا كلل 1 0 و ركيواش أ

 ىلا 5
 ءاحر ىلع اونوكو ىن»إ # نوذ مكاو ىلاعت 5 5 2 2 35 | هم

 مهونكلذو لح لك ل:تاءئاا بحوب ةيآلارهاظ تاق ناذ رفظااو رمعالاو حالفلا

 هلل ةنوعالا للمال كالذو ودعا | ىلع

 1 م ءاقالا دنع ودعلا ىلء رسعتلا

 ةلئاقملاو ةبراحلا دنع تابثلاود تايثلانه دارا تاق زيعااو فرماا ةينآل ةحعماب اهنا

 ناك اعر ىلإ ةيراخاو دق ادلا اذه لوص>-ىف حدتنال زيع ءا|و فرعا ةيآو ةلعاىف

 هللا اوءطأوإ# كاذإ 5 ٠ ىلا-هتلو م 9 زيعااو فر

 ىنعي © واشف اوعزانئالو# ودملا ! دنع تانىكلا و داهذلا سحاق ىعا «هاودرو

 ع ترهذو لاو مكر مع دداع لوو مكنوأ ىلإ كر : بهديوؤ# ل | و

 دو مكءارج يدا لو دداإ مول هوعزاب نيد مسودم ء[غ كللا

 0 لاكو ( هللأ اوعيط و١ اوركط و نادعلاو طعشلا ع نماوحن ىك كك ) نوت مكلعل )رييكتلاو للم ماي ناسللاو

 5 صناع رلاو رككتدش ( ركحر بهذنتو) اوننق (اولشفتف) برحلا أ ةاوفلتمالا 0 «)بركلا لا لل

 رياح ع لهجه < يو



 مه 0 و) عز اوربصلاو نيحجلاو ةءارخلانماهف توا 5 رودصلا تادب ميلع هنا )فالتخالا وعزاتتل |

 ىف )ءاقللا تقو ( ميلا ( لافنالاةروس ١) ذا ) مهايا 8[: ه١ زؤح عرصببذاوىأ نالوعفم ناديك
 ١  3؟أنلق 1 ديس سلخ 2

 بصن وه (اليلق مكتبعأ وا وكس ع 5 ,ودصلاتاذب 5 20 0 نم ةمالسلاما ا
 ىف مهللق اعاو 3 لع

 لوسر ايؤرلاقيدصتمهيعأ |" 0 9 00 ا ا ا
 مكللقيو ول (بوديلع ىلاعت كا لوسرلا ايؤرل اقيدصتو مهل اتيِش' ةئام مهارا لاقثأ

 | لبق مهنبعا ىفمهالقوروزج ةلكأ هباعحاو ادم نا لهج وبا لاق ىتح * مهنيعأ ىفا
 هأسقتل مهيلثم موري ىح مر م ميلا لوا دلع اؤرتمعل لاتقلا ماا

 ناو رصلا ناف ةعقولا كلت تايآ متاظع ن هاذهو مهبولق رسكتو مهتهبتق ةرثكلا

 دحلا اذه ىلا الو هحولا اذه ىلعال نكل اريثك لدقلاو الءاق ريثكلا ىريدق ناك ا |
 1 ورمثلا ىف ىواستلا عم ضعب نود ضءبراصب !نعراصبالاهللادصب كلذروصت اعاو |

 سمالاب دارملا نالوأأ هب للعمل لعفلا فالتخسالهر رك الوءفم ناك سعا هلا ىضقنا 0

 لصحتام إب ىلاعت هلا ىنعي © رودصلا تاذب ميلع هنا # لشفااو ةعزهلانه م 1 ا

 واسو ةهياع هللا ىلص هللا |!

 ِِع

 دادزفهب ,هري> ااماومب و اعمل
5-1 - 

 لاق اوديثي و اوديو مع 7 قل
21-8 

 هنع هللاىخر دوو عسسم نبا 1

 تلق ىت>اتنمع أ ىفاوالقدقل
 مهارتأ ىنجىلا لجرل

 اوتاكو د امارهأ نأ لاق نيعبس

 1 موسع ١ ىف مق وزافلأ

 325 مهاع ا مهم اناق لاق ةلط اا ساق قا .لئاق لق

 مهالق دق لك روزدح

 مهرثك منءاقثلا 00
 ا 6

 مساس او شر ساعت لوزا ريصلاو نبل اوةءا رخل انمر ,ودصلال

 5 هي اليلق 6-0 ميقتلاذا مهومكي ريذاو ِ لحوْنع هلل بحلا نم ؟رودصفاع | |

 لاتقلا ىفاوقتلا اارديموينينم ملا نيعأ ف نيكرسشملاددع للق ىلاعتو هناعس هللانا ىنمي أ
 نءا لاق هبا رصأ هد رخو همائثم و رداع 0 ىنلا هاك ةظقلاق دك الا ا

 أ ةئام مهارأ لاق نيعبس مهارت ىنج ىلا لحرل تلق ىتح 0 اولق تقلا وود ا

 ىللقو قب هك هنيعأف مكللشو 9 افلأ انك لو متن الف هم احر انركا

 تلك مه 16 3 هالعب امو

 م رثكلا هس . هن مش ب ةالابم

 ََن زوجو اونا 62 اوترمرف ْ

 ناب الماق ريثكلا اورصبب | ا
 | دق ريعلانا نيك رمشملانم نسال يدنا نأق 0 نيعأىف نينمّوملا ربشتماب ا

 ىد اوه>رئالف هداححأو 6-5 مكل زريذا 5 ذل لهجوأ لاف اوءهحر راق تفرضتا# |

 ا

| 

١ 

 ا
١ 

 مو

1 

 نتا رهدضتعل هللارتس

 نواقتسام,مويعف ثدحيوا 1

 ا نيءأف ثدح أ يريثكلا», || مهولتقت الف لاق مث هينيعف مهلقل نعي روز> ةلكأ هءباصعأو دج امنا مهلصأتسن
| 

 دحاواا هب نوربام ل اولا نك كملا لك ةيكحلاو هسفن ىلا 5 5 ردقلان م هاوش لاخلا مهوطب راو | ١]

 لوحالا نا مهضعبل ليق نين | 1

 ا نيعأىف 5 0 ةمؤملا لدش ىف ةيكحلاو 0 دنع اوتبحالو ميلع مهاءارج ح دار 1

 | مهلاتقل بفهأتلاو دادعتسالاىف | وذلاس مل نيلسملا ددع اولقتسا اذاو اوبرهالثل نيكرسشملا

 نيكيدلانيدهى رأالىلام ا راك ريثكلا ليلقت ن 5 فيك تاقناف مهيلع نينمؤملا 3 انيس كلذ نوكف |

 ا ريدق ءاشيام ىلع ىلا عتو هن اوس هللا ناف ةيهلالا ةردقلاىف نكم كلذ تاق لدقلا 1

 | ركشالف تاداعلا قراوخنم ةزجملاو !سودهيلع هللاٍلص 3 ةزممم كلذ نوكيو |
 8 8 ا رصنو ماللسالا دلك ءالعا نم انناك |سأ قع عع ناك امها هللا ىضذقيل## كلذ ا ِء 7 7 ا ل 5 3

 اع (رودصلاتاذي ملعدنا) ' 1

 نين :هّوملا بواق كلدب ىوقتلو كا هللا لص .ىب هلا ايؤر قيدصت نينمُؤ ا نيعأف ||

 ناكل نا دحاولا ىري
 لاقت دحاو كن د هنن نيب

 رع ئضذقلل) : ةعاوأ

 الوءفم ن اك

 ل 5 نكلو ةمدقتلا ةيآلاف لاقدق تلق ناذ هلهأ نال ذخو كرشلا ةلكلالذاو هلعأ |
 مه ه.ر | بت اما| 9

 ) 0 قزاكدالا ف الومقم ناكانعأ هللا ىضقنلاةياألا نه لاقو لوما نك( ا
 ) ميقتلا ذا ردن موب 8 59 ت7بيبببب7ببيخيب77 تظل

 ةرصنلاب اسعأ هللا ىضعل(|سأ هللا ىضقيل ) مكيلعاؤرتجا ىتح ( مهيعأ ىف ركللشو) ملعك أر جأ ىت>(الدق مكيعأف ) مت مقل أ

 6 ) الو_ءفم ناك هب دراوكك 10 يد ىل ال 4ع زوهلاو لت ةااودبا هجأو مالمسلا هم 1ع دمعة منغلاو



 ه ليقسملا لو كنالدمزال

 ةللغا
0-2 

 بابسالاوةرثكلابن كنا

 0 كلذدو 8 ىلاقت هللاب لب

 ا صقل وك

 اين 58 نوكرمشملا اهب
 2 0 كفاك ءاشملا

 امندلا ةودعحلاب ءامالوا

 اهف ىثعالو لجرالا
 ريعلا ناكودةشمو بعمالا

 2 رثكعمودعلاروهظ ءارو

 نيد ةلقورمدعو مهددع اسملا
 ا ا

 هللازاو )ناك مث, هفم-ذو

 ( ميلع) مهلاوقال ( عيمس ال /
 هنأاقع فار 5 1 نر محل

 هبا ولو 0 1 نم ناعابو

 بصن ( هللا مهكيريذا ١

 قلعتم قفل ركذا راعي

 ِِع
 لعب ع ملع 2 هاوشب

5 1 

 126 نر
 كن.عي مهالعيدا خاصملا

 ميهو 0 معلا ريثك

 َّق معز اكل 2 مادقالا

 4 كلم 5 1 عملا 3 م هللانكلو ) دعسع ا د ” لالا ( مالا

 ا هلع هللا ىلص

 مكر
 ا 0

 ا

 كمانمق هللا

 5 6 رك نم ارقكا ر رداصمأ 2 مالسالاو وفك : ةادحلاو كالهلاريعتس ار 0 اماغدالا رى

 ىذلا قل نيد هنأ معوذ ريش ” نعاضي | اس 1 نممال_ساردصتو ودحح هللا ىلعدهل قد 0 هشدب عم

 ناك لذو هه ك 3 او هل او>دلا

 ةدهاشم هلك كلذاومل اعرق مهنا عم مهند سيول ه٠. ويح ندم اعلاء زحل ١ يلا او شرفلا | !صاهضركذ

 و
 ا كل ل مريع كاكاو الملق ) ردموب لبق دياب ( ك | .

 ىدق ( سمللا نكلو ) ترطارعا مفاتخال

 اواهلاطلا غم 0 نار امك رك رم قتلا ةحمضاولا تاي آلا نمردب ة
 مثل

 شدعي نم شدعيو اهم اعقب نعتوعنهت وع دل

 رمان ناعاو رق نمزفكر دع وأدهخ اولا تاياآلا نم ردبةعقون ناف ةردعمو ةححدمل

 ىحنمو كله نعدارملاو مالسالاو ر رفكلل ةاملاو كالهلا ةراعتساىلغةني حوضون

 ١ ارقو# عفلابكلهيل“ ىرقو*ءهءاضةوهللا !عىفهلاح اذه: نموأ ةامحلاو 1

 © لبقتسملاىلع لمعلا ماندالا كش ىح نه بوقعيو ركبوناو عفان و ريثك

 | نيفصولا نيبمّا لعلو هءاوثو نمآنم ناعاو هباعو مك رفكب مر
 | ركذابردقم # اليلق كمانمىف هللارهكريذا © * داقتعالاولوقلا ىلع

 اريح ناوهوكايؤر ىفكنيعىف مهلا ذا اسملا عب ىأ ء أ ماعب قلو افا ,ةلامون نم نان لد وأ

 متبل © متاشفلا ريثك مهكأ اراواو # مهودع ىل اعا ءصشتو مهلا لا هب

 ١ رسمتلانكل و رارفلاوتابثلا نيبكواز

 | كدا هلانأال كلذ لثم ىل

 ١ نم ىدتسو ةن» ىلع 01 لضيل ةداتق لاق هوحنو ناعالا ىه

 نب سعالالاقشال

 رأ تقرفن و لاتقلا حا  سعالا ىف متعزانتلو 0

 !ع نمآ نم نمهؤيو هيلع تماق ةح دعب نك دكت هاتف

 ةامحلاو رفكلاوه

 حالو مكتاين ابو مكءاعد عمل ىنعي 6 مملع عيمسل هللانا و8 ةني ىلع ىدتها

 كيلع هللا ةمعن داي ركذاو ىنعي 6# هللا .هكيرب ذا ف لجو نع هلوق # ةيفاخ هيلع

 هللا ,هارأ دهام لاق *# اليلق ف كمونىف ىنمي 6 كمانم ىف #8 نيكرشملا كيرب ذا

 دج لاقو ايبثت كلذ ناكو كلذ هدا اسوديلع هللا لص ىنلاريخاف اليلق همانم ىف
 مولع فكف مهو دعىلعابي موعجحشل مهيلعدمت ن :مةمعت كاذ نمهللاءارأامناكف قدما ن

 مك ا ا لص ىتلاهللاىر ًاامللقو مهيفاع هلعل رهفعض نم هل فاو ماهي

 كلذ راصف قح !سوديلع هللاىثص ىتلاايؤر او
 ةظقلاىف تناك ةءارالا هذهنا نسحلا لاقو

 متلي ىندي# مئلشفل اريثك مهك ار اواو ف , مونلا 0 اهتال نيا 0 5 ارملاو

 اولشفل كراكال كلذت 0 اريثك مهكار

 ماحالاوأ مهيلع مادقالا عأىف 0 ىنعي 3 3 معز - 0 مهنع اونخحو

 5 0 ةعم 0 ىذلا

 اأو هياحح 1 كالذي ريحا الملق همانم ق

 مم ولعل ةودو مهودع ىلع مب ءارداقيس

 كدا ا_تخالا سصالاق 2 زانتلا ىنعم لشو ص

 ةحاك ذا دحاو لك ةبذ ذاحمو

 هللأ 0 1 مم ب امث ةغ 1 م ركللس هللا. نكلو ىنمإ # اس

 طضال ىنعملاو

 ةفااخملاو عزا

 -تارصنو مل اجاب ( ملع) مكئاعدل ( عمسلهتلا ناو ) نايبلا دعب نم نمؤين نا هتلادارأ



 . 1 حج

 ا.لءلاكءايواولا تاق سا قلاوؤاوا!تان ند لم ءاضشاةلكو ىدفاالا كراك

 اراكاو يو مكطب ةءادضوإ ركض !فلاذ (داع. ىلا قمفلتخال لا اله 9 نوقتلث د عءوم 7

 ! لاش الا ةروس )ل ل هيلع 1 >0 1: هللا ىل_عدللا لوسر بده ند ميو

 ناموا حك لفسأو# اهداوقوأ ريملا ىأ © بكرا ف ءايصقلا نم الامعتسإ رثإ

 ةلدحا و ل مقوم مقاو فرظلا ىلع بوصنم وهو لحاسلا ىنءي 0

 راهظتةساو ودعلا وق لع ةلالدلا ا هلدق فر 0 ند لاع

 مها يح ىهتل 8 اواد 0 4 م رز ص اولد انا لع مهسوغأ نطوتو اهنع خطا

 نيةيرفلا زكا

 مهكر حو بكرلاب مه لان ه

 ا و ك م ع اعد دسأو مهن سحا ا داو نيإسملا ن اش فوضو 9

 نكي مو تبوح الا ا 4+ 00 لرالا اهمف خودست ةوخر ا امدلا ةودعلا نأ 0

 # داعبملا ىف متفلتخال متدءاوتولو 8 هلوق اذكو ىوصقلا ةودعلا فال ءام هدف

0 
 1 ءلسألا 0 5 0 مهل ق هضم“ أ اوقتعتل هلع رداع هاك م4 هللا نم

 ١ ا 3 1 5 7 1
 هنادعإ رهةوهالوا مصتوهو لهش نإباة> يال وءغم ناك اسا هللا ىض او داعم

 هاوش قامتموا هته لدد ِ هند نع ىح ند يو هند نع كله نم كلهيل 0 هلوقو 1 ء : 5 -
 ظ

 ىدقألا 30-5 عومعَّتلاو 2 لياع ةضدملا نم ىدقالا ىداولاريفشب ىنعي َ

ْ 
 اودر ,حىلا

| 
1 

 0 ريع مهو هءاحأو ن 0 ىئعلإ م كم لف تكرااولا 1

 ايد 2 ل معا | نينمؤملا 0-6 عل ام عض وم ق اوناكو اهاح ١

 كلذو © 5 اع 0 و رشملاو مث 0 « مدعءاوتواو و ردي نحلل

 م اهومنع ءار ءافكلا رح وريعلا اوذذأل اود رآخ نيد كانا

 مودع ةرثكو م تاق مهو منا م  هاخ ال لاتقلا ىلع رافكلاو مت متدعاوتولو ىنعملاو |

 توول ىنعيا# هند نع كله نم كلب ا 0 هنيدءادعأو هنادعأكالهاودند زانعاوهئابلوأ |

 ىفعي 4 3 0 نع ىف ىحنو 0 هيلع تماف ةحو اهلل اعةربعو اغا رد رد نع تامل

 قحما نا 8 لو هيلع تماق ةحو اهدهاش ةربعو اهآ رةنن نع شاعنم شعف

 اني رعلا طشرلع ( مكتفلا

 نلعالا كب أ
 ِِع ٍِء 5 ع و
 مكناكم نم لفسأ اناكم ىأ فراظلا لعب صن( مكنم لفسأ ) ىنعملاىف بك اره جوهوريملاى ) فكرلاو )لسالا ل

 مكشيب متعضا 00 مننأ ( متدءاوتولو ) أدتبلار >هالل-كلا عو:صوهو لامأ ثالث ئداولا ل

 ا وهو دوقلاك ل امالا ىلع ءادث ةئصلاو مالا ةقر 7 ا كا . كلاك ءاب واولا ب

 قا

 ا مم ذلك 75 + م 0-7 0 5 ١ءاحه

 اسعأ 00 ريغ نم هلال هده لعادل < نكلو ف اركقو اع اودادزيف ةداعلل انزاك

 هكدا نالمو ةداَر أدق نك ١

 وهو ةلاعال ا وهف ا

 رفكلال اذوهلهأوم داخل رع ا

 داعم ريع ىلعا وهن !ا نياحملا ن

2 
52 
 ١ ىلع كلبا لو ف( كااه نم كلب ل هءاحصأو 0 هحىبال ة- 3 زهلاو 0 :ةلاو هءاحأو 0

 نم ( حي "5 اعالاىلع تيثويحومالسلاهيلعدمحمل ةرصنلاب ناببلادعب( ةني . نع

 ع

 دوتااكف ىوصقلااماو

 0 دعوملاب ءافولا نعم

 نم كلا قف ف نيإسملاو

 هلبدسو ا 65 قداتلا

 البر كسي عاج( نكل و)

 أ هللا ىدقيل ١ داعم ا

 زازعا نم ( الو_ءفم ناك |
 ماللاو هتلك ءالعاو هشد ١

 ع 3
 ىذدقيل ىا فوددخ

 ب نأ ينس ناك !ضاادنلا

 رهو هئايلوأ رصنوهو 1

 هلالاق كلذريدهئادعأ |
 2 3 دردهب ادع : 8 .ه داعملا ىف منا مل مهاحو مكلاح ملع 5 لاتقلا 0

 ءاًضملاهللادجرر 0 ا

 اعدها يعل أب رك

 ىدقر قامشلو هيزحو

 ةلد نع كله نم كلبمل) ١

 (ةنب نع ىح نم يجو
 ماغدالاف ورعوب أو عفان ىح

 راهظالاو نياثملا ءاقتلال |
 رع ناثلا ةكرح نال 0 رمصن ْن .قيالوش ناك اسعأ هللا ىضقتيل قف داعم 0 ريع ىلع مك هللا ٠ نكل و ىنعي# نكلو ١

 -__ 12 سس | ت
 ىداولا فاخ نم هكدا 1
 9 أ

 لفسأ) هءاححأو نايفس |
 وأ ا[ |( ةكرااو )

 (ميأؤ مفتخال) داس :ةلل ةشدملا اف ( متدعاوت 0 ثنا 7“ اخو 151) رار

 !او ةرصنلااناك(( الوعفم .نآك اسعأ ) هللا ىغيل ( هللاوضقيل نكلو ) كذةندملا ظ

 كل-هي نادهّللا دارأ نم

 ) هن نع )ترث نادتلا 0

 ديل ةرصنلاب ناسا ادع ةئين نع رفك نا ةتاادإول نم كله نم رفكمل كلل لاش و ملسوهماع هللا لصدمملةرصنلابناببلا 0



 7 هللا ىلع قوطعم ( انا كا )إعلاب لمعلا وم حمل اباضرلابح وب ناعالاؤدمسلا هذباوض راوهءاولعان( هللاب متنمآ منكنا)

 زاير (ناجا ٍةلامون )ردد مون ه5 :م (نا م وناندنع عطل 2 اعلا لزئملابوهللاب متنمآ مكن اىأ

 نيرفاكلاو نيلسملا نم
 تايآلا نم هيلع لزنأام
 ل ماون مفلاو ةكئالملاو

 «6ل

 ناقرفلا مون نع لدنوهو

 (ربدق“'ىش لك ىلع هللاو)
 رص نا لع ردق

 لعفائريثكللا ىلع لياقلا

 لدب( متناذا) ردبموبمكب
 ردعلاو[نكولا مون نع

 (ةودعلاب )متن اذااورك ذا
 | اممةرسكلابو ىداولاطش

 (ايندلا) ورعوبأو كم
 ةحذلا ةليجلا درا
 ةودعلاب رهو )ىندالا ثينأت

 نع ىدعبلا ( ىوصقلا
 متكذا ( مك نا )
 ( اننزنأامو هتلابمنمآ )
 (انذنع لع ) انلزنأ اعو

 مون) مالسلا هيلع دم

 ةلودلا موو ( ناقرفلا
 هناعحأو 1 ةرصنلاو

 موب ناقرفلاموب لاشو
 لطاهلاو قحلا نيبورف

 ةرصنل اب ركحردب مويوهو
 هيلع هللا لص ىننلل ةهنغلاو

 لنقلاو 7-1 مسو

 لهح ىنال ةعزهلاو

 قحا 0 هبناحصاو

 هيلع 7 0 نامل

 نايقس ىبأ ىلا ع2 مالسلا

 ) "فلك لع هللاو )

 0 ةرصنلا نه

 : »2 ىعغلإ 3 نيضوملارشماي ( مثأاذاريدق ) هباصصأو لهجيبال 3 003 : زهلاو لتقلاو هباحصأو !سودهيلع هللا ىلص

 ىدعبلا ( ىوصقلا ةودعلاب ) هءاحصأو ليجابا ىع ( مهو )ىداولا نودةشدملا ىل ىف د نقلا (امذلا ةودلملاب)

 مٌمدارملاو
 1 متكنأ 9 ةرد ىملا ٠ نمار رهن ريشع سأرمل إعلاوش ا

 ضرعلاب دوصقمهنال درجت إءلاهنم درب ملهي عأ اذ اىلمعلا اعلان نافةيقابلا 5 عب رالا نسال |

 ١ لد فود قلعتم هللا 2
 انا علا ولسا دال رثخأ لعح هنا اول اعاذ هنلاب م

 | "ىرقوءرصنلاوةككالملاو تايآلا نم دح هان دبعىل !عانل زئاموإ» لصااوهتانإدوسقلاو
 ]| هيفقرفهافردبمون © ناقرفلاموب © 0 نيس ؤلاوإسو هتلعهتلاول ص ليس تاكع |

 | ردقف# ربدق'ىش لكل عهللاو ## ر نو لا ناعتللا ىتتل موب ف !الاوقن ةملانيب

 | ناقرفلاموب نملدب © اندلاةودعلا من ذا ف ةكب ةلملابدادمالاور شكلا ىلع للقلا صن ىلع ١
 ا ةءا رقوهو رسكلاو مشلاروبشملاواهب “ى رقدقو» ىداولا طش ثالثلا تاكرطلاب ةودلاو

 اةننات ةتيدملا نم .ىدغللا ىوصقللاة:ودعلاب مهو © بوقعيو ورع ىلاو'ريثك نتا |

 : هساقناكو ىصقالا 2

 ىضر ىفاشلا مامالا بهذف 'ىفلا نسمح ملال عأ قاتخاو حاصملانم م هالاق |
 ٌ ةعبرأو مهسأ ةسجخ ىل ع ةينغلا نم لا لهال ةسجلقا 6-5 11 ىلا ةنعىلاعت هللا

 '00072 اقري لب سمحت ال ةلأىلا نورثك الا بهذو 0 ةزتاتتملل هساخأ |
 ' اكوا رغ رك ذ لاق سنأ نب كلامنع « ى وح همق نب آلا عيجلو ادحلاو افرصم

 | | ل زانم ىلع [أالا رخ آلا نه ادد قحأ انمدحأ امو 7 قلا اديب. قحأ انام لاقت
 | هؤالبو لجرلاو همدقو لجرلا !سوديلع هللا ان تا ةم-#و هللا باتك نم
 || هنأ هنعمدتس ىوغبلا ج 00 0 | ةسرخأ هتجانو لحرلاوهلاعو لحرلاو

 تكلمام الاَوَح قلااذهىف هلالا!م ضرالا هجورلعام لوقب باطاخا نب رم عمت
 ل واو هلل عا منك نا# 98 ىلاعتو هناعس هلوتو # مكناعأ

 اوعنقاورك ؟ءارل أ نعاومطقاف ف ةاتصالا نمي 0 وك 0000 رصمةهنغلا سجنا ْ
 ىنعي © انديع لعانلزنأامو 0 ادب قدمو ملام منا أ منك ن ,اةىنغلا ناسك ١

 ١ هيلعدللا لص ىنلل مظعت و في ريت ةفاضاهدهو ا وهيلعدللا ىلص دج ان دبع ىلعلز لاب نما و

 © ناقرقلاوب دا هلا لاغنالا» نع كن ولثسي سو هيلع هللا ىل !ص د هدبع ىلع هزت اىذلاوإسو

 لطالاوق ول |نيب هبق لحو نعهللا ق

 | و وهو ردب موب وخو نيرفاكلا عجو نينمؤملا عج قع *

 | اوقتلاف ةعسر نس ةبتعنيكرنشملا سأر اكو زسودلع هلال هنا نوشز خدش دل
 | هيلع هللا للص هتلالوسر باحسأو ناضمرنم ةرشع عبسلوأ ةرششع عسل ةعطاموب |

 هللامزهف ةئارعسلاو فلالا نييام نوكرشملاو الح ررسششع ةعضبو ةئاماث دئموب سو

 ىثش لك ىلع هللاو هي كلذ لدم مهنم أو نيه.س ىلع ةدابز مهم لتقو نكارتخللا

 ىلاعتو هناعس هلوق # مكئادعأ ةرثكو متاع نونمؤملااهيأ كرصن ىلع ىنعي «ربدق

 ريفشب ىنعي 6# ايندلاةودعلاب ف متن أذا نيم اككارشسإ ركملع هيا ةمعناو رك ذا ىأ# متنأ أذا ف
 «ك ىوصقلاةودهلاروف نيكرسشملا نمي © مهو دال ثيًنانهار :دلاوةنيدلا نم الا داو

 ش ردم ون ناكر ,فلاوب سابع نءالاقر ]دكا مدون ىعي ٌ

500 

 ناعتجا قتلا مون



 ( لاقتالاةروس 7 8 3 ١

 ىذلا كناكملا مهلضف 05 ا 5 نا 0 2 نب رييحو نامع هللاقف

 ندا تعااولا | لكم رحو مهتيطعا تلطملا قفا م اهاودلا تن أ مهم هللأ تكلا ظ

 هيقريقفلاو ىعلاوةشا رق عج لق 3و مددحلو متاع ليقوهعباصا نيبكبشو

 تازئةيآلاو صيصختلا فطعلاو مهنم ناكنم ليبسلانباو نيكاسملاو ىتادتيلاب أ

 َنث رم فصنلل مايا ةثالثو رهشإ ردد عاقتبق ى ةاو نع نق ناس ا للك “و ردس | ||

1 
 ركاب ىذمرتلا هحرخأأ هيلس هلق هند هيلع هلالمتق كلف نم لاق م هيلع هللاىلص |[

 57 سوبام نم لوتقملا ىلع نوكيام لكب لسلاو ليوط ثيدحف يسمو ىدالا |

 سجس ْن و مو© لاَقؤ ىطعي نبأ ن م لفنلا نأف ءالعلا فلتحا دوادونأ هحرخأ ||

 7 ا /

 لاق هدو بيسملانب كنعس لوق وهو م هيلع هّللا لص هللالو_سر مام نم سا | ١

 لاق تالا نب ةدايع هاور ايف ساو ةيلع هللا لص ىنلا لوق ىعم اذهو ىفاشلا "

 سانلا اهأ لاقف ريعب بنح نم ةربو ريم مون و هيلع هللا لك هللالوسر ذخأ

 هج - مكيلع دود ص 0 سجنا اللا 0 ردق م لع هللا 1 م ّك ل 3 1 ١

 لوك وهو 5 زغاا ماهس "2 سجنا نات ذأ كعب ساجالا ةدبالانم وه موق ل لاقو ىاسنلا ا 1

 نلاسلاك سيمخلا لق ةيتشلل نمار رح لغلا نأ لا قحتاو دجأ | ْ

 رادا واخد اذا ملاوأ مدا ملا ك١ هنودؤإ لام 5 5 ناب ا

| 

| 

01 

| 
 ا

 أ

 لع قفش ناكو ةيضااخ ميسو هيلعدللا ىلص هلل الوسرل 6 تا هدي لا مزمهلوسر ىلع |

 حالا مهتافك نم نوطعف ةلئاقال أدبو نيس اصمل هنأ قاتلا لوقلاو ودعلا ْ |

 | دارملاليقو مهلهلكس ما ل يقوليبسلا نب !مهسك مهئارقش صو_عةوه ليةوءاوس ا

 مار فاحنا ريثب رافكلا لاومأ نم نولسملا هباصأ اموهو *ىنااامأو لتاقلا |

 : مالسأ ىف الو ةيلهاح فان وقراش مل مهنا مالسلاو ةالصلاهملع لاقفةدحاوةلزنع مهو |

 1 0 تودناضسمل قارعالا سف ابطال ا

 ١ هللاءافأ امورع أرقمث هريغادحأ هءصخ مل“ ئىشب *ىفا اذهىف !سودهيلعدتلا ىلصدتلالوسر

 | مالسلاو عاركلاىف هللالام لع هلعحي قبام مث لاملا اذهنم مهتنس ةقفن 5 هلهأ |
 3| هع : ااا وه موةلاقف 0 هللا ىلص هللالوسردعب | فرست ىف ملا لهأ فلئتخاو |

 ١ نذلا ةلئاقمل دنا اههدحأ نالوق هيف هنع ىلاعت هللا ىذر ىفاشلا مامالاو هدعب ا ْ
 ْ باهراىف اسوةيلع هللا لص ىننلا ماقم نواقلا مي مهؤاعسأ تتبثأ | ا

 كاقشرلاو ةللذكس اعنا | : 1
 0 ا ةدايزل ةهنغلا نم شيجلا ضعب لفني نا مامالل زوحيو هبكار ناكىذلا سرفلاو |

 | ةعاجلا ةوسأ مهلعح مثشيجلا رئاسنيب نمدب مهصخحي برالاىف مهنم نوكي ءالبو ءانع ||
 " ركن لح ل هيلع هللا لص هللالوسر نأرع نبا نع (ق) ةهنغلا رئاس ىف ١

 ١( ئرهفلا ةلس نيا كسي نك شلل ةما ىوس ةضاخ يضل مارشلا 220
 ءافلخلا نمهدعي نمورع ىريفلا 0 نبات ني مي اس ظ
 1 ب ١ ةعحرلاق كالثلاو ةأدلاىف 3 لفن 0 هيلع هللا ىلص هللال وسر تدبش لق | ||| ْ

 هللىعمو مبعهللاىخر | ظ

 هنراقال مم ونامهس 1

 هللا ىذ.١ ركبوأ ىرحأف

 اذك و ةثالث لع سم اهنع

 هلوقكهتلالوسرللوسرللو
 ع 3 ١

 هوصرب ن اقءاهلاوسروهللاوأ

 اذاذهتامح ىف ةمعط ىن لكل

 هدعب نكيإف تاطقستام

 ركبوبا مس ناكودحال

 مهتفالخ ىف ىلع و ناةعورمعو |
 ع

 مهس مهسأ ةثالُر ىلع سنا

 دبع ىباتيريع ىئاتيلل
 نيكاسلل مهسو بلطملا

 كاطملا دنع ىب نيك اسهريغ

 فريضلل ليسا نءال مهسو

 جاتجاو



 نيك اسماو  ىانلا»

 مهسوءهللا لوسرل هس مهسأ

 مثاهىنب نمهتارقىوذل

 دبع بنود بلطأ اىنبو

 هوقحع-الفون دو م

 نامعدصقل ةرصنلابدئنح

 ةثالثو مطم نب دي

 نك اسملاز ىاحلل مهسأ

 لد هبامأو ليبسلانباو

 هنوع طقاسهمهسفإسو

 ىبرقلاىوذمهس كلذكو
 الورهرقفل نوطعياعاو

76 0 

 مف 'مهوادنعاىطق
 نيك انملاو ىاتلاى لع

 نبانعو لسسلا نباو

 ىب ىاتشن ريع ىناتللا
 (نيكاسملاو) تاطملادبع

 ريع نكاسلا لبقلو

 بلطملادبع ىت نيكاسم

 لبقلو (ليبسلا نباو)
 انك جاتحلاو فيضلا

 سما مسقب ناكو ناكنم
 هيلع هللا لص ىننلا نم ز ف

 هيلعىنلا نال ةيارقلل مهسو

 مهسو ىاتيلل مهسو هللا لبقل
 نبال مهسو نيكاسأل

 لصوىنلا تاماظ ليبسلا

 )أ - هس طقس مس و هيلعمللا

 هتارق 2

 ا
| 
| 

 © هللاىلص ) لوقإسوهلع 20ج 7 هيلع هللا لص ىتتلا

 أ 1س ا لوسردهعوف ناكس اذ ع د أ ( ليبسلانءاو 0 فل عر

 ةقابلا ةثالثلا ىلا انورصم لكلا راصو هنافوب ىبرقلا ىوذ مهسو هيه طقس

 ' لع ىرشتا ىو مهس مسق مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىورال بلطملاوسو مشاهونب

 هناعس داوقو 6 امبس ىتالاو نيمبس ركذلا ىطعيف ىتالا ىلع ركذلا لضفيو لاق |

 0 ةحاحلاو ةقافلا لهأ مهو |

 ةثالث سرافلل ىظعبف ةهنغلاءاوزاحو ةعقولا اودهش نيذلا نيعاغلا نيب ةيقابلا |

 نأرم نب نع كور امل ل امهس 00 ىطحيو هسرفل تيكيسو 4م 6 ْ

 1 0 ,اذهلا هج رخأ لفلا ظفل طاقساب هوحن |

 00 ديبعلل اد راو لحارالو ناموس سرافلل هل لو قحح“او دجأو |
 لوقنملاك نولسملا هيلع ىلوتسا ىذلا راقعلا مسقيو لاتقلا او رضح اذا نايبصلاو '

 ىلا فرصي هسج هللناذ لاق هنااكف 6 لبسلا نباو نيكاسملاو ىاتيلاو

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا مهس ناريغ قاب دعب همكحو هب نيصخالا ءالؤه

 ىلاعت هللاىضر نامتشلا هلمفاك نيلسملا اصمنم هيلا هفرصي ناكام ىلا فرصي
 هنعملاعتهللا ىخرةفينحوبا لاقو ةعبرالا فانصالا ىلا لبقو مامالا ىلا لبقو امهنع

 ءاربامىلا هفرصي مامالا ىأر ىلا ضوفم هيف ىمالا هنع ىلاعت' هللا ىضر كلام نعو

 هللا مهس فرصيو ماسقا ةتس مسقب لاقو ةيآآلا رهاظ ىلا ةيلاعلاوبا بهذو مها

 ةسه ىلع قيام مسقب يس ا اة سكلا لا

 ىبرقلاووذو اسوهيلعدلا ىلص هللا لوسرلا مهس ىلا مودم وه ليق و لاملاتيبل هللا مهس لبقو

 فرصيفليبسلانباو نيكاسملاو ىئاتيلا فانصأ ةثالث ىلع ةهنغلا سه مسقبف سما ىف
 باتكلا ناروهجلا ةحو ماينَعَأ نود فانصالا هذه عم ىبرقلا ىوذ ءارقف ىلا

 هيلع هللا ىلص هّللالوسر دعب ءاقلخلا اذكو ىبرقلا ىوذ مهس توب ىلع نالدب ةنسلاو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نال ىنع ىلع اريقف نواضفب الو ىبرقلا ىوذ نوطعي اوناك سو

 هنوطعي اوناكهدعب ءافلخلا اذكو هلام ةرثاك عم بلطملا دبع نب سكاكا ىطعأ سو

 ديعبلاو بيرقلا نوطعي ممنأ ريغ ةبارقلا مساب قحعسي ىذلا ثاريملاب ىبفاشلا هقحلأو

 هل ىذلا متيلاو ىاّملل ا نان ىطعيو ىنمي ميت, عج © ىاتيلاو ف ىلاعتو

 6# نيكاسملاو 8 هيلاةجاحلا عم ىطعيف هل اذ ا !سملا ريغصلاوه كا نم

 هلام نع ديعبلا-رفاسملاوهو 46 ليبسلانباو ف نيم
 اهساهخأ ةعبرأ مسقيوةهنغلا سه فرصماذهفديلا ةجاخلا عم سنا سه نه ىطعبف

 0-0 ا ل

 اهو 5 تا نأ نيب راقعلاق مامالا ريمي ةفيتح ىبأدنعو

 د ل 3 هنأ ىلع لدي ةيآلا 20 حلاصملا

 جحسسسس2#2222لللاشل[لى[ى[ى[ى[ لسىزى-لرلاا 2 رب بأ أبآبأبببتببي 777



 ؛لاشالاةروس و

 ىبرقلاىذاو ش

 فانصأ ةسجخل قابلا سجخلاو اهزرحأو اهيلع لتاقنمل اهساجحأ ةعبرأ ساهأ ةسجخن ||
 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىاتتلاو ىبرقلا ىذلو لوسرلل لحوْنع هكا ذاك |
0 

 ىلا فرصيف لجو ع هتلمهس مية سلا سجل سه مسقب ة ةيلاعلأ ونألاقو .

 | هللالوسرل مهس مهسأ ةسجن ىلع مسقي ةينغلا سج نا ىأ عدأ ؟ لوالا لوقلاو ةنكلإ |
 أ مالسالا وق هفامو نيش املا اصل وه مويلاو هنامح ىف 4 ناك سو هيلع هللا لص | ٠

 ١ نر ميهاربا نع شمالا ىورو 0 ىفاثلا 2 اذهو |[

 ةداتق لاقو حالسااو عاركلا ىف سو هيلع هللاىلص ىنلا مهس نالعجي امهنع ىلاعتدلا 1

 سجنا ىف دودمم هتوم دعب لسو هيلع هللاىلص ىنلا مهس ةقينحوبأ لاقو ةفيلشلاوه |

 ا ىاتمااو ىبرقااووذ هاو ةبالا نيروك دلل عع حارا ةعبرالا ىلع سجنا م

 امهس نا ىنعي © ىبرقلا ىذإو © ىلاعتو هناحمس هلوقو # ليبسلا نباو نيكاسملاو أ
 اوفلتخاو ٍيسو هيلع هللا ىلص هللا ]وسر تراقأ مهو ىبرقلا ىوذل سجنا سج نم ا[ ظ

 دهاخ لاقو ةقد_صلا مهل لحال نيذلا مه موق لاقوشيرق عمج مه موق لاَتف مهف |
 باطملا ونبو مشاه ونب مه ىلاعتهتلاهجر ىبفاشلا لاقو مشاه وثب مه نيسحلا نب ىلعو
 ىورام هيلع لديو ةوا اوناكاراو وقاهتما لكون ار ل

 تاقف !سو هيلع هللا ىلص ىلا لأ نافعا نت نامعو انأ تع 0

 هللالوسر لاقف ةدحاو ةلزتع مهو نحنو سكرت كلل اى تيم ١ هللالوسراب

 نب تيطعأ ةياور ىو هدو نا ير وثب اا سو هيلع هللاىلص

 هيلع هللا ىص ىنلا مسقب , لو ديبج لاق ةياور ىفو انتكرتو سمننا سجن نم بلطملا

 دج ناذران وة 0 لفوت ئبلالو ننعم درع ىرل ا 1

 سكنا نم 5 ائف 2000 0 ناملكي نافعن,نامعووهءاح معطم نب

 دحاو ىثبلطملاو.و ماهوب اعا سو هيلعمّننا لص هلل الوسر لاقف ةدحاو مهتبارقو

 ىبرقلاىوذ مهسوسو هيلعهللا ىلص هللالوسر عفر ريبخ مويناك امل لاقىئاسنلاةياور فو
 اني .١ ىح نافع نب نافع ان [تقلطااو سم دبع ىبو لف ون ىج هلراو باطملا جو مشاه ىف:

 كعضوىذل اعضوملل مهلضفركننال مشاه و نبءال وع هللا لوسو رابانلقف سود .اعهللا لص ىنلا

 هللال وسر لاف ةدحاو انتنازقوانتكا تو مط عأ : كئاظلا ىانناو> الاب ا موه هن هن هللا

 '”ىش مهو نحن اعاو مالسأا الو ةيلهاح ىف قرتفنال باطملا ودبو انإ و هيلع هللا لص

 تساث وه له ىبرقلا ىوذ مس َّق ملا لهأ اا ذيبان سب كرشو دخاول ,

 سما سخن سس مهو يدغأو مهؤارقف طءبق كلان هنأ“ مهرثك أ بهذفال مأ مويلا

 ئارلأ باعصأو ةفشحوبأ بهذو ىفاشااو كلام لوة وهو نيالا ظح لثم نكاذلل

 دودرم ىبرقلا ىوذ مهسو حسو هيلع هللاىلص ىبنلا مهس اولاق تراث رع هنااا

 ىبرقلا ىذلو

 (ىبرقلا ىذاو) لوسرلا
 هللا لصىىنلا ةبارقلبقلو

0 



 ام ( مافعامز :ًااولعاو )

 ْ نآزوحيالو ىذلا نع

 | بتكولذاالوصفمالا بتكي

 نوكنتنا بجولالوصوم
 دئامااو هتلص متفَعوةفاك 5
 ىذلارد_ةتلاو فودحم

 هنايب ( ىشنم ) ءوقمنع
 طخملاو طيلنا ع لدت
 اهاءافلاو( هسجهتاناف )

 :مىذلا فال تاخد

 اعاموناوةازاحما
 | ىعمن

 | ىنديف تاع
 ا ىلع عفر عض وم

7 03 
 نامكملاف هرب دعت دج

 لوس رالو )هس هلل

 رسشعمأي ) اولعاو )

 متفعامز نا ) نينمؤملا

 هللناف) لاومالا نم ( ىشنم
 ةينغلا سه جرخم (هسخ
 لبقل(لوسرالو) هللا لاقل

 م

: 5 5 3 0 

4 

 5 ىثنم و ا 0 نم هوك ا 3 ارا

 هللا تل أ فودحم هريخ 0 هك هسج هللأف طخلا ىدح ىفلاوزسإ

 و رو ملاوي تاع لتصل قا ازا ىلع إءنوهتاو_رسكلاناف ىرقو ءهنج

 لوسرللو # نيفوطمملا ةمسج ىلع ن رمل مق دارملا ناو هور ن نا حا

 ل ا بئاسلا نب ءاطعلاقف يشل لا نافلتتم 0 17

 ةينغلا ىئروتلا ن ناس لاقوعىف ىهف ضر الا اأو جوع 2 زيك مثملا لاومأ نم

 ةقولادهعن مل هساهسأ ةعبرأو سلا هنفولاتق ةونعرافكلا لامنهنولسملا باصاام
 نمدخأ ام ةيفغلا ل قو 05 هللا ىمع د

 روما اك باكرالو ليك هيلع فجوب ملام
 "0 نانا اهودحاو امعانمم ةينغلاو ”ىبلانالبقو ةنداهملاو حلصلا اوم ا

 باكرالو ليخ فاح اريغب رافكلا لا ومأ نم ةخا ىفلاقنافتلخامغلا عا ودحا و

 هتلاركذف باكرو هيلع ليخ فاحتإب ةبلغلاورهقلا ليبس ىلع مهلاومأن م ذحأامةهنغلاو
 ىأ نه ىندي ”ىش نم متفَعام نا اولعاو ىلاه:لاقف ةينغلا كح ةيءآلاءذهىف ىلاعتوهناحعس

 را رس هيف سلوا ريغب هيلع اول وصامأ ىف

 ”ىنلاوةبلعو رهقنعةونع رافكلا 5

 ءاهقفلاو 3 | ركا5 252 لودرللو هج ها ناف طحلا 0 ناك ىش

 ىسقيشدف عا اوه هنال ىلاعتدسفتل هفاضأ اعاوداربتلا ل

 لوق اذهوهتلاهلك ةرخآآلاو امثدلان ال اد رفم هللدنم ني دا ا 15

 مسقت ةهنغلاو دحاو هلوسرمهسودهتلامهس | ولات ىمعمملا مهارباوءاطعو ةداتقو نسحلا

 ءاشفكا

 0 لوسرللو هج هللناف 00 0 اولع 0

١ 

: 
٠ 
١ 





 نعاوضرعأ( اولوتناو)
 اولعاف )اوهتني م ونامالا

 كرصان ( مالوم هللانا

 هشبالوب اوقثفمكنيعمو
 ( ىلوملامن ) هنرصنو
 ممأو ) ءالوتنمعيضيال
 هرصن نم بلغيال( ريصنلا
 فوذحم حاملا صوصخ او

 ناعالا نع ) اولونناو

 رشعماب ( اولعف )
 (كالومهتلانا ) نينمؤملا

 كرمصانو مكظفاح

 ىلولا ( ىلوملامتن ) مهلع
 منو ) ةرصنلاو ظفحلاب
 عناملا (ريصناا

 هت عع مل ( مساتلاءزجلا )

 اولابتالو هباوقثف كرصان © كالوم هللانأ اولعا ف اوهتن. ملو «اولوت نأو)
 # ريصنلا منو هالوت نم عيضيال  ىلوملا معن » مهتاداعع

 هرصن نه بلغيال

 || ناعالانعاوض_عأ ناوىنعي «اولوتن اول ماو هيلا لصوب ىتح ممناينودابعلا لامعأن م
 نونمؤملاهيأ ىنمي # اولعاف ٍ ممئاذباو نينمؤملالاتقىلا اوداعو رفكلا ىلع اورصأو

 ىلوملا منوإ# مكظفاحو مهيلعرصان و مكيل و هللا نا ىنعي## مالوم هللا نا ولف
 ناكنف ىلوملاعنوهىلاعت وهناحمس هللا نا ىنعي# ريصنلا معنو

 هلوهف هتءالكوهتافكو هرصنوهظفحيف
 ريصنلا منو ىلوملامعن



 روع كال ءالإ(نياو' الأ تدصقمتفك ( هأ

 مهسفنأ اورسخ منال نارسإلاىف نولم اكلا 46 نورسالا ,ه © نيقفنملا ىلا وأ ||
 نا 2 مهلح ال لَك ىنغملاو هباحاو نايفس اي ىقعلا 5 اورفك نيذلل لق لا مهلاوماو |[ ١

5 

 0 السالا لو->دلاب سو هيلغهّللا لص لوسرلا ةاداعم٠ كك 7 اوهتلا 1
27 

 دقام مهي رفعي

 لعافلل ءانم ملا لع رفغرو 0 اطدن.دا ب 3 اك ىرقو 10 نم 46 فاس |||

 د ع 0 0 و 8ك 01 0 نتف نوكتال تح 1

 هنع مهئاهتا ىلع مج زاوهف هك ريصب نولم#! هللا ناف# رفكلا ن ء# اوهتنا ناف 8فةلطابلا |

 ١ ةوعدلاو دا_هملانم نولمعت اع هنلاناذ ىنءهىلع ءاتلاب نولمعأ بوقتعي نعو»مهمالساو | 1 ْ

 هقيلعت نوكيف مكيزاحي ريصب نامبالا رون ىلا رفكلا ةلظنم جارخالاو مالسالا ىلا || ا

 بيتل "- ةباثا ىعدتسي ةرشابملل مهتباثا ىعدتسي اك هنا ىلع ةلالد مهئاهتناب ||
 | باقءمهلاوماب اورتشا مهنال جرداالاو ا كلا رح مهنأ ىنعي 6 نورسادا رهوع أ

  اورينا اورقك نذذلل 8 داب لق ىنمي ه# لق 8 ىلاعتو هناعسدلوف#ةرخآلا

 ل و و ذو مه 00 نم ىضم دقام ىنمي #4 فاسدقام مهلرفغي 8 كرشلانع ىندي

 ىسصت و كانغ كالهاق ىفعي ُُ نيلوالا ةكدسا تنرصم نقف اودوعي ناو ف مالسالا 1 | ١

 . .٠ . تا ع ع [
 مالسالان يد 38 اواخدورفكلا نع اوهتنا نأ رافكلا ءالؤه نا هب الا ىعمو هنايلوأ

 رفكلا كا اوداع ناو مس مهر كن م تفاكس دق م مهل هللار 2ع ءلا رش اومزنلاو

 ءاللامجسأو ا 2 5 ردصنو ا كالهابنيلوألا 3 هنن تضصو دقف هيلع ور 0

 تادايعل اءاضق نم ”ىش همزلب مل رفاكلاوسأ اذاو هليقامس< مالسالان ا ىلع

03 
 بنذئنم هلع اممده نع زخم الن اوحراف رفكن مهل_.ةام مده نع زج! مل د_حوتلا !

 اعداهلاو ؛-وديلعدتلا لصدتلا جن لتاق اهءلع هتلاالاهلاال لاقي ىتح ةداتق لاقو هريغ نود
 ْ نم ؤمنتفشال عب هلادلك نيل نوكي و ةئتف نوكأ ىت> مهولتاةوهلوق ىف قع“ نبد# لاقو

 ءاكرششلاو دادنالانم هنودامعلختو كرشديف سيلاصااخهتاديحوتلا ن وكيو هثيد ند

 نولمعااع هللا ناف متاذياونينم ملا ناتفاو كرمثلا ىنعي # اوهتناناف
 0 هعمل هللا ناف نعي

7 

 0: ةلاملاوةمدنلا

 هيلع هللاىلص دمحم لاتقو 8 ' 0 3 0 ع 2

 (فاسدقاممهلرغغب) يسو | ىزارلاذاءمنب يح لاقبنذ هيلعسيلهناكلذب ىنميدمأ هتدلومويك همالسإ ةعاسوهو
 ةدايعو كرشلاو رفكلا نم ١

 أ ةملاخ هشايظيداملاوتعاطلا 0 502 25 تدل ٠ كك د
 (اودوعي ناو) د ودتلع د ا . كح ب 1 نيدل دو و الب دو ال تح

/ 

 1 89 ريصب
| 
|| 

|| 

 ةوادعنم هياعمهاع ( اوشن دراج او نايف_س ىبا ىأ ) اورفذ نيدلل لد ( م ميدل نورساخامه)

 ( ادوعي ناو ) ةوادعلا نم مهل ) فا_سدقام هارفي ١ 0 لوخدلاب هلاتقو سو هيلع هللا لص هللالو

 هانم وأ ىقعلاىف تاذدعلاو / لاش الاةروس م اسدلاق م 5

 نعاورنا اذارافكحلازا

 م-هار ,هَغ اولسأو: رقكلا

 رق ةك-١|نم كمل د

 محا هنو ىصامملاو

 - -. ع

 قهللادجر هلفيشحو ا

 ءاضقدم زاب مل مسأ ا ذادترملانا ْ
 ةكورتملا :تاداعلا
 (ةنتق ةنوكتال ىت> 0 (

 طق كرش ممفدج وءالنأملا |
 ) هتلدلك نيدلا نوكيو ) :

 نيد لك مَع لودمصاو 1

 مالحالا نيد مهبف يبو لطب |[
 رفكلانء(اوّتاناف)هدحو |

 نوامعياع هللا ناف)اومل- او

 مههالسا ىلع مهيدي ( ريصب

 نونوبنملا(نورسافلاه) [
 ندال) دعاب(لق)ةبوقعلاب

 ِع ِع ا
 هبات أونايفسيبأ(اورفك ١

 رفكلا نع ) اوهتن نأ !

 نانوالا ةدامعو كلا

 ىلص دج لاتقو ناثوالا

 هيلع هللاىلصدخم لاتقملا

 تس تدم دقتف) و

 ةري_س تاخ ( نيلوالا

 هنايلوال ةرمصالاب نيلوالا

 رد مون كم هنادعأ ىلع

 لاتقو ناثوالاةدابعو كربثلاو رفكلا( ا ( كل ةكاحاو اذار ىخ) ةكبله ا كنك هولاتو

 ء(اوهتناناف) مالسالانيدالا تسال ىتح ( هتلدلك )ةدابعلاو مرلاىف (نيدلانوكيو) مرا ىف مالسلاهيلع دمحم

 ريصب دار 7 كسوةللع هللا لص دج لانقو ناثوالاةدابعوكرشلاو 7

 رفكلان



 1-5 2 -- 1 عساتلاءزجلا ١ ملا_وةقنيسف ) هللا ل دس

 مث ( ةرسح مهلع نوكست
 امدن اهقافنا ةيقاع نوكت

 ا برح> ىلعلاملا 0 اونيعا مه] لبق ردم قشير بيصا املهناد ريغلا باححا ىف وأ ةقوأ أ

 / 5 امنوقفنيسف #هلوسر عابتاو هند هللأ لدس دارملاو اولعفف انراث ةئم كرد اًملعل د2

 ا ىاثلاو ردب قافنا وهو ناكا كلتىف مهقافنا نع رابخا لوالا لعلو اهفمات

 نا ىلع دحأو امهم دارت نا 0و دحا قافنا وهو لبقتسإ ان مهقاشنا نع رابخا

 2 مث دعب عقب مل هناو هتبقاع نابل ىناثلا قاسمو قافنالا ضرغ نابل لوالا قاسم

 ريصتاماذ ناكسف ةرسحو

 2 ) ةرسح باقنتو امدن

 وهومالارخآ ( نوبلغي
 ريخ منال ةويثلالئالد نم

 ا ناكف هعوقو لبق هنع
 ( اورفك ندلاو:) كا

 متهج ىلا ) ,ممنورفاكلاو

 ريصت امنأك اهناذ لعج دوصقم ريغ نم اهتاوفل غو امدن * ةزسسح ,هيلع نوكت ظ
 ' مهني برخلا ناكناو مالا رخآ #© نويلغي مث ف ةفلابم اهقافنا ةبقاع ىهو ةرسح |
 ' مهضعب لس اذا مهنم رفكلا ىلع اوتبث نيذلا ىأ 4 ارفك نيذلاو ل كلذ لبق الاب“ |
 | نم رفاكلا # برطلا نم ثيبحلا هللا زيتا 8 نوقاسي ه5 نورشحي متهج ىلا # |

 | نوكرشملا ةقفنا امون وبلغيوأ نورسثحمب ةقلعتم ماللاو حالصلا نم داسفلا وأ نمؤملا
 ' ةقلعتم ماللاو هترصن ىف نولسملا هقفنا امب لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ةوادع ىف

 نم مم نال ( نورشح
 ماللاوهمالسا نسحو اسأ

 ( ثييللا هتلازببل ) ىف
 رافكلا نم ثدخلا ىيرفلا

 ى

 | 6 .٠ 3 ع 2 1 نا هن 1 6
 ٍ غلبا وهو زيملا نم زعل بوقعو ىاسكلاو ٌةزج ارقو»ةرسح مهيلع ْن © مث هلوقب

 ىتح ضع ىلاهضعب مضب و هعم 4*2 اءمج- هكر يؤ ضع ىلع هضعب ثييخخا لء<و #9 زيملانم
 نيزئاكلل اك هبادع هب ديزيل هقفنا ام رفاكلا ىلا مضيوأ مهماحدزا طرفا اويكارتي |

 ثيبملاقيرفلاب ردقم هلال ثيبللا ىلا ةراغا <« كئلوأ ف هلك منيح ىف هلمعف ©
0 - 

 ع

 قيرفلا نهىأ (بيطلانم))
 ةقلطتم قيم قمل ان
 لعوةزج زيميل نورشدعإ

 صضعب لع ةضعل ( ثيخلا

 : بم بأ ٠ ٠١ ع - ع

 ىبانهللادبع ىشثم ةكم ىلا ءريعب نايفس وب عج رو ردن مول شإ رو نم بيدص نم سدصأأامل

 مهؤانآ بيصأدق شيرقنم لاحرىف ةيمأنب ناوفصو لهح ىبأن. ةمركعوة عسر
 نم ريعلاكلتىف هإتناكنمو برحنب نايفسابأ اوماكف ردبموي مهناوخاو مهؤانبأو

 لاملا اذهب انونيعافمكرابخ لتقو مكرتودقاد# ناشبرق رشعماي اولاقف ةراحنشيرق |
 مهلاومأ نوقفني اورفك نيذلاناتازن ميففانمسيصأ نعاراثدنم كردنانلعل هيرح ىلع |

 همر ) اهيج هل ريؤ

 ىأ ( ميجيف هلمحف )
 مهلاومأ نوقفني ل دقو هلوسرودتلاب ناعالا نع سانلا اوفرصيلىأ هللا ليبسنع اودصيل | (كئلوأ )ثيبلخا قيرفلا

: 
 نينمؤملاو؛_سو هيلعدتلا ىلص هللالو_سر لاق ىلع م, اووقتما نيكرشملا نم مهلاثم اىلع |

. 

 ثيبلا قيرفلاىلا ةراشأ

 ىنعي 6 نوبلغي مثةرسح مهدلع نوكتمث له هجولا كلذىف مهلاوم أ ىنمي © اهنوقفنيسف

 (ةرسح مهيلع نوكمت)

 (نويلغي مث)ةرخ آلا ىفةمادن

 ردبمون نومزهيونولتعب

 لهجوب (اورفك نيذلاو)

 (نورشح هج ىلا هءاحأو
 ثيبخلا هللازيعل) ةمايقلا مون

 نه رفاكلا ( بيطلانم
 صاخلا نم قفانملاو نمّؤملا
 لم و )اصلا نمحلاطلاو

 (صعب ىلع هضعب ثيبخلا
 4 مم 0 كئاوأ هج ف)هحر طيف (هلدعت) ثيخلا (اعيح) هممت (هكريف) ضع ىلإ

 :- - 5 .٠ َِء 2 ا

 الون ويلغيو بهد مهلاوم أن الةمايقلا موب ةمادب دة رسادح مهلع ن وكي مهلا وم |نماوقش ام أ

 اورفكن.ذلاولاقاذها و ملسأ نم مهيف نال مهنم ىنع#اورفكنذلاو# نوام ؤباع نورفظي
 3 1 ا ةءا .٠ 8 2 .٠ ا ءسعلإاا 5

 ثيبخلا هللازيعل رانلا با قوقانس ع ه# نو رشح هج ىلا قف مهل اوم |نيةغاملا نم ىنعي ا

 قيرف نيبو ثيبللا قيرفلا مهورافكلا قيرف نيب هللا قرفيل ىنعي # بيطلانم

 تكاد لحل ربع لاق هناق' سابعا نبأ لوق ىنمم اذهو بيظلا قيرفلا مهو َنينمْوملا
 ثيبللا لمكلاىلع ىزاف بيطلا لمعلا مثيلا لمعلا زيهل لاقو ةواقشلا لهأ نم

 قافناو ناطيشلا ليبسيف رافكلا قافنا ه.دارملا لبقو ةنجلا بيطلا لملاىلعو راناا

 ضعب قوف هضعب ىنعي *# ضب ىلع هضعب ثيبلا لعجو # هلال بسيف نينمؤملا
 # منهج ىفهامصف ل كارتب قح ضعب ىلادضمإ مضي واعبج هعمج ىنمي هايج هكريذإلل

 ةدطا ىلاؤأ ناطشلا لاش قف (قيقفنملا ىلا ةراعا هج كتلوأ 99 كتمعا قع



 1 لاغنالاةروس 1 م 99 زج

 « باذعلا اوقوزف #9 اضيا نولصي ما نوريو هيلع نوطلخي ىلصي نا. أ

 ها هع 5 نا لتحي ماللاو 00 ةر - لا باذدع ىلقو ز ردن 2, رسالاو لئقلا ىفعي ٠

 أورقك نيدلانا 2 العو | دان هي نورفكت منكاع ص تاذعب انا دوهعملاو |

 ىلا اوناكو ردب موي نيمعطملاف تلزن هي هللا ليبس نع اودصيل مهلا 0 نوقفني 1
 نايف_س ىنأ قوا ردح رشع 0 ,لك مهم دحاو لك معطي شار 95 نم الحر رس 1

 نسعي را مهيلع قفناو بر ,ءلان م شاجعسا نم ى قوس برعلانم نيفلا د مولرح أتسا |[

 فاوطلاىف ف سو هيلع هللا ىلص ى ءءء نوضراعيإ رادلادبع ى ى ند فش 1 دهاع لاك 1 ا

 ءاك٠الا هلوق ن 23 راادمع ن 58 يس انأ ت كلاس و ةعمر نب رفعح لاقو ريفصلا ةيدصتلاب

 اذا سو هيلع هللا ىلع ىلا ن ناك لتاقم لاقو ارفص امهف 2 3 * هيفك عمجل 3 ةيدصتو |

3 1 0 5 01 5 7 
 سو ةيلع هللا ىلص ىنال ىذا عو ناك هريع لوق ىللعو مهل ةدامع ع هيدصتلاو ءاكملا |

 نبديعس لاقو هل بيع لف ةينع ءاوعشلا ناك نم برعلا لوقك وهف هلّدالص الف هنالص' |

 ةيدصتلا اذه ىلعف ةالصلاو نيدلا نءومار ا ريما نع نينمؤملا م هدص ةيدصتا اريمح 1

 لتقلا تاذع 0 3 تاَذعلا اوقوذف ف ىلاعتو هناجعس هلوةو وي اهلا وهو دصلان م

 ىنمي *ن ورفكت م و قف باذعلا اوقوذف ةرخ لاف مهل لاقي ليقو امثدلا ىف رسالاو |

 اودصل مهلا ا ل ةك نيذلاناو# ىلاءتو هناحم هلوق # امندلا ىف ةرفكسل ْ

 ةيدصتلاو ءاكملاىهو ةيندبلا رافكلاةدابع ىلاعتو هناحعس هتلارك ذا 6# هللا ليبسنعأ | ١

 نيةعس راناةبيشو ةيتعوماشهن ليسو 0 اوناكو ردي موب نيمعطملاىف |

 نس 6-0 ثرحلان رضنلاو ماشهْنب ىرتكلاوبأو جادا اا ةينمودعتو سكك

 د.عنب سابءلاو لفوننب صاعنب ثرحلاو دوسالان. ةعمزو فاخن.ىبأو مازحا[ |

 !-أورزج 20 شيخا مهن دحاو لك م ناكف شرق نم مهلكوبلظلا |
 لاق ومازح نب م و رسول هلاك هللال وسر ع باطملا ديعنب سايعلا ءال وه نم :

 نعي 1 دحأموي نير اع قداح برح> ن.نايفس ىل 1 قتلز ة ةيتعن م 5

 نيفاأدحأ موب نايفس وأ رحأتسا ىزب أن بالاقو الاقثم نودلز نانا ةيقوألكةيقوأ ١
 راش لبق ةو برعءلانم ش ايعسأ نم قاودس عسوهيلع هللا ىلص هللال وسر مل اهيل |

 ل_قو !سودهيلعهللاىلص هللالوسر مهب لتاقف نا شياحالانم نيفاأ دحام |

 ١ | قدشلا ىف عباصالا لءج ءاهم 63 نورفصوو مهاوذ اىف مهعباصأ نواخدو هدد نؤزهتسيو /

 اوطاغل ناقؤصي هراسسإ ن ع نالحرو نارفصي هليعإ نع نالحر ماق نوهسملا لشد ا

 ا ناك سابع نبا لوق ىلعف رادلادبع ىب نم مهو هنالص سو ةيلع هللا ىلص ىنلا لع

 ا اهاهم فك تاق ناذ ةالص كلذ ىمع# ىلاعتو هنا هللانال مدأ سابع نبا لوقو ا

 ةيدصتلاو ءاكملا كلذ نودقت عل اوناك م هنا تاق ةالضلا نسا ن م كلذ و الص

 1 ةيد صخلاو ءاكملا غ ناكنم ناوهو رخآ هحو هيفو ,هدقتعم بسح ىلع كلذ جرخت ةالص ||

 | تل 7 لا مو ىلكلالاقو ة ةرد ”الافاهل 34و َجاادلاملا مهتدابع اهبتعركذ ا

 بسب بي يم ب ا يي ب ب م

 2 2 ا - جيس

 نوطل< هنالصوف يسوديلع |

 َ باذعلا اوقودف هيلع

 مويرسالاو لتقلاباذع

 ) نورفكتمتنك اع) رش

 ءلزرو هرقكا نيلي

 اوناكو رديوي نيمعطملاف
 مهلكو داش

 لكرعط,ناكو شارف د

 رشع موب لكم بم د_داو

 اورفكنذلانا ) روزج

 نعاودصيلا مهلاومانوقفن

 مه رغناكىا ) هللا ليدس

 عابشا نع دصلا قاشنالا

 وهواإسو هيلعهللا لصد

 ند م باذعلا اوقودف)

 دمت (نو رفكت منك اغ)

 نا) نآرقااو مالسلادياع

 نويعطملا هو اورفكنذلا

 هبا او له> وب اردنموب

07 

 (اودصيل ءهلاوم ان وقفن)

 ليسن ع)س انلا اوفرصبل
 هتعاطو هللا نيد نع (هللا



 |! ةيدمل 1 سو ا
 تببااةالو نحت نولوق

 ءاشن نم دصنف مارحلاو

 لبقف ءاشن نم ل-خدنو

 امو(هؤايلوأ اوناكامو )
 مهك ارشا

 1 ع 3
 اونوكينأ نيدالمموادعو

 هؤاملوأ نا ءنطبشأ الو

 !سملا نم ( نوقتملاالا
 ناريمصلا لوو
 مهرثك أنكلو ) هتلاملا
 ىنثتسا هناككلذ ( نواعبال

 واداعيوهو عي ناك نم
 داري يبخل ارثك الايدارأ

 ناكامو ( مدعلا ةلقلاب

 (ءاكمالاتيبلادنع مهتالص
 وهو ءاكملا توصك اريفغص

 نب

 ناع>ار

 لاعقوهو توصلا عام ا

 رفص اذا ركء اك

 ةاعفتاقيفصتو ع
 اوناكمماكلذو ىدصلا |نم

 مهوةارع تيبلاب نوفوطي

 مهعباصأ نيب نوكيشم

 نوقفصيو اذ نورفصي

 اذا كلذ و<نولعشاوناكو
 5 - ٍِء 2

 هللا ىلص هللالوسر أرق

 ِِء
 مهرهظا لس نمتحرح

 هللا ىلصادت(ن رودصي مهور)
 نء) هءاحصأو سو 1

 نوفوطيو(ما رخادهمملا

 روهسملا ءالوأءؤالوااوناك
 ةك أنكلو)هءاعصأو ماللاهيلعد2ش حاوفلاو كرششلاورفكلا (نوقتملاالا)ءئاوأام (ءؤاملوأنا )

 1(ممولص ناكامو)هءنوةدص»الو كلذ :(نولعب 6

 | نوةقفصيونورفصي ةاىع ,هو تببلاب نوفوطي شيرق تناك سابع نبا لاق « ءاكملاو

 || نولعفياو اك لبقو نوقفصيو اهيف نورفصي مهعباصا نيب نيكشم ءاسنلاو لاجرلا |

 1 لينم 0 هللال لوسر أ مب ع ل 0 زملا +

 أ تيلاتالو 1 نولوش : 8 ةيالو 0 0 وش اوناك امدروهو 0

 نيذلا كرسشلا نم # نوقتملاالاءؤال وا نات ءاش

 مهلهيالو الذ 0007 مهر كا 30 ,ا ريوكل | ليقو هريع هيف ناد

 ا ا ةلقلاب دارباك لكلا هندا زاوأ تتافزو اه ند يتم )لع نىك كليف د1 هيلع

 اهعضوم ا دا اللص ةومتل امو مه اعد أ هو تيبلادنع مهد أص ناك اموإف

 || * ةيدضتو 89 اكلاكر صقلاب 'ىرقوءرفص اذا اوكع اكمنم لاءفاريفص  ءاكمالا ©

 ا 1 هءاملا, بت عضتلاق 0 كة لادا ىلع دل سو ىدصلان م ةلمغ اتيفصت

 لخدن 5 ءاشن نم كزصنق مرااو

 | مدعوأ باذعال مهقاقحتسا ريرقتل مالكلا قاسمو مدقملاربخلا هناىلع بصنلاب مهتالص
 00 ا لارا 2 لور ةتالص هذه نع قيال اهناذ دعشلل خلو

 !سودهيلعملاعت هّللاىلص ىبننلا دارا اذا كلذ

 ١ بادع بادعلا اذهبو امندلا باذع لوثالا باذعلاب دارأ 1 لقو فسلاب بادعلا ىناثلإ

 1 ا ةحوستم مهيذعبل هللاناك امو لاكم هلوت ىهو ىلوالا ة كبإ لا ٠ نسما لاقو 6 رحاللا

 | هلحالام ن سب مث مددلا اهلخسال ر راخالا ن قا كعب هيقو هللا مهب عت أ مهلامو 0

 ا ني:مؤملا نوعتع . مهو قع ا 00 ءنودصي مهو 8 ىل !اعث لاو مهب دعبإ

 ١ تببلانع هءاحعأو سو هيلع هللا ىلص هتلالوسر اودص نيح كلذو تيبلاب فاوطا |نع
 ن2 نواوه نوكرملا ن 0-0 لاق © ءءاملوأ اوناكامو © ةببدحلا ماع مارحل

 دجعسملا ءايلوأ اوسيل ىنعيمؤايلوأ اوناكامو هلوقب مهيلع هتلادرف مارحلا دحمتملا ءايلوأ
 هي هرثك أ نكلوؤ#كرشلا نوقتينيذلا نسما دب نول 'اإإت مارحلا

 ا تيلادنع مهة امص ن ناكامو لحوْع هلوق وع كلذ  ن نولعغال 0 1 ا قع

 ركذ مارا تبلل ءانلواب اوسدل رافكلا نا لحو نع هتلاركذ امل # ةيدصتو ءاكمالا

 ريفصلا ةغللا َّق ءاكملاو 0 ءاكما تناك هدنع مه اص ناوهو كلذوف تسلا ةيقع

 وه لقو ريغص هأ زاحخلا نكي 0 ريط مس مس | ءاكملاو رفصاذا وك ريطلا اك اكم لاش

 ها ىو قيفصتاا ةيدصتلاو هريفص ىنءي 2 كلدب موس كفرارلا كلا را

 26 لبحلانم عجري ىذلا توصلاوهو ىد 3 نيش ايهردأ نالوق هقاقدع ءاو

 لادلا نم ءانلا ت ىث ىلا عجري. الو ملكتملا

 اولعج مهنا ريخأ ىلاعتو هنادعس هللا نكلو ةالدب اسيل ا يدع اوال ازرع :الا لاق
 ىدصتلا مهت اص »* ا ب ناس لاق ةيدصتااو أ اهب ا كك الصلا ناكم

 تلدباف 5 ةددصت ل ةدمع 0

 « لاقو )ف مه

 اقيفصت (ةيدصتو) ءاكملاريفصك اريغص(ءاكمالا تيبلا دنع) مهتدابع نك



 4 لافنالاةروس + ا 26-6

 دارملاو هتاضقيف ميقتسمريغ هتداعزع جراخ مهرهظا نيبمالسلا وتالصلادلع ّ 7 |١
 ىنعم لعهضرفو كنار فغرفغا م ه<للا مهلوقوأنينم وما نم همهيف قي نم رافغتسا ما مهرافغتساب |

 امو#*ن رووصم اهلهاو ٍظب ىرقلا كلبا كرر ناكاموهلوقك اودع مل اورفغتساول |[

 نوبذ_هيال فيكو كلذ لاز ىتم مهيسدعت عنع ام مهلامو 6# هللا مهبذعيالا مهل !

 اهنم اهيبأ ج جرخم ىتح ةيرق هللا بذعي مل سابع نبا لاقو مهدعو عدلا | أ
 ع مف ا و موب دعبل هللاناك امو هلنالاَقف أ ثدح قديو ةهعم اونمآ نيذلاو ١

 مهيدعبالا مهلامو مهلهتلا لاق | اوح رخاملف نيلسملا ىنعي نو رفغتسي مهو هب دعم هللازاكامو | ا

 مهعار رقع نولوشاوناك مهن كلذو ند معلا | عجاررافغتسالا اذه مهضعل لاقومتلا |[ 1

 قملاوهاده ناكنا مهللا شب ثب رقتلاق نامورن دز لاقوكت ارفع كنا رفغفاوطلانم | ||

 لاقفمهللا كنارفغاولاقفاولاقامىلعاومدن اوسمأ ف ءاعسلا نمة راج انيلع رطماف كدنعنم |

 6 مب دعم هللا ناك امومءانعمىدسلاوةداتقلاقونو رفغتس هو مهب دعم هللأ ناك امو ىل اعت هلل

 اورفغتساو فن ذلاب او رقاولونيزفنتس اونوكي لم هكلواورتشساواىأ نورت

 لد رلاك ةملكلاهذهب رافغتسالاو مالسالا ىلا مهل اعد اذهلق و نينمؤم اوناكلهللا

 مهوةمركعو دهاجلاقو كيقاعأ الىتح ىنمطأ ى أ ىعبطت تنأو كيقاعأال هدسل لود

 ا م هل قبسنم مهيفو سايعن.ا لاقو اويدعامل اوملحاول ىن»إ نول !ساىأ نورفغتسي

 ىبأ نب م ركعو مان ناوفصو برح نب نام ل : رفغتس و نم وب هن أةيانعلا :

 هلوقىفاقحم د ناكنا اولاقواوماابامل رافكلاناّةيأآلا ىنعمىفليقو رغغتسين م مهبالصا

 رطعإال كلذ عمهناو هل وقىف قم اد ناىلاعتو هناهس هللا ريخا ءام-لا نمةراخ انيلعرطماف

 ىلص هلاظعت كلذو مهر هظأ نيب ماد ام ءاعسلا نم ةراح هتوبن ىركو هنادعا ىلع

 فيكف مب باذعلا لوزن نم ةعنام هتماقا تناكاذا هللا اذه ىلع در سو هيلع هلا |

 لاجل ىلاعتو هناحجس هلوق وهو ىاثلا 0 م دأ رأاو لاكتساللا باذع وه

 ىدموم ىف د نع باذعلان 0 ةمالسو ناما انافعتت سال | نال 1 5 لا هده ا ناعما

 هللا نك ام هال نيناما ىلع لزتا هللاز 3| سو هيلع هللا ىلص هللا نونو لاق لاف ىرعشا

 رافغتسالا 00 تك تدضم اذاف نورففتسإ مهو مهيد عم هللاناك امو م 1 مهبذعيل

 9 هللا ب 3 الا مهلامو ف ىلاغتو هناوجس هلوقو 6# ىدمرتلا هد أ اا مب نإ

 هناعس 7 مهرهلأ نس م 0 دعب ىنعيإ مهب دع نأ ند مهيعم 3-3 8 3 ىعل 1

 هدهىف نيبو مهرهظأ نيب مهيف.مقم وهو مهبذعيال هنا ىلوالا ةيآلاىف نيب ىلاعتو
 ليقو ردب موي رسالاو لتقلاو» ليقف باذعلا اذهىف اوفلتخا مث مهبذعم هنا ةيآلا
 بادعلاب دار الو لا ماسلا ب اذع لو الأ باذعلاب دارأ لئقو : 3 هولا باذع هدارأ

 | ىقوىأ نورفغتس هو دهاخ لاقو مهريعو مازح نب مكحو ورعنب ليهسو لهح

 لوالا باذعلا نم دارملا نأ باوحلاف مكيدياب هللا مب هللا يدعي مهولتاق ةب آلا هذه ريغ ىف لاق

 | لغأ لاق لاصتتسالا ادع قود كلر رسالاو ىسلاو لتقلا باذع وه مكيدياب

 مهلامو 0( نيفعضتسملا نم

 ناك اموىا (هللامب ءذعيالأ

 وهو مهبف تناو رج دعيلهلل
 مهلامو م5 زافاذأ مدعم

 هللام_مدعبالا

 مهبذعيال ا هلامو) اونمؤي

 امدعب هللا مهكليم النا (هللا



 لحرالاق هناةيواعم نعو

 1| نح كموف لي ااماش

 لاق ةأعا ميلع اوكلم

 اوااقكموق بوق نم لهجأ
 مالسلاهملع هّللآل وسر

 دعا مهاعد نيح 9

 كدنعنم قط او هاذه اك

 ءامكل |نمةراحانلعرطماف

 اده ناكنا اولوقراو

 امو : هلا دهاف قكاوه

 (مهفتنأو مهبذعيل هللا ناك
 ةلالدلاو ىننلادك أتل ماللا
 نيب تناو مس دعتنا ىلع

 ١ بادعاموق بذعيال نا

 اذا بادعلاب نودصسع

 هللا ناك امو ) مع رحاه

 رفغتسيو نم وب نم اوناكىلع
 م : | ناموا دعا مكللا ١
 امو ةيآلا كدنعزم قلاوه اذه ناكنا مهللا اولاقذاو مهسفنأ ىلع مه>اتفتساو | 7 0 2

 سو ةيلعهللا لصهللالوسر !سوةيلعهللا لل

 | (مهب ذعل هتلاناك امو) اربص
 هءاعجأو لهجابأ مهكلهل

 ناك امو) مقم( (مهفتنأو)

 مهو مهكلهن( م .كعم هللا

 نأ نوديرب 0

 ع . ا

 تناو مهب دعمأ هللاناك |

 0 رع

 || راسا رطمأت الزاهاق> نآرقلا اذه ناك نا ىنملاو كلذ لاقف هللا مالك هنا كليو
 نيقيلا راهظاو مكهتلا هنم دارملاو هاوس ملا باذعب انياوأ هراكثا ىلع ةبوقع انيلع

 ةدئاذو لصفريغ أدتبموه نا ىلع عفرلاب قحلا ىرقوهالطاب هنوك ىلع مانلا مزجلاو
 هلنزنت وهو ىنلا هيعدب ىذلا هجولاباقح هنوك هد قاعملانا ىلع ةلالدلا ههف فيرعتلا
 ناكاموؤ# نيلوالا ريطاس اكل زنم ريغ عقاولل اقباطم نوكينا مهزبومل اقلطم قملاال

 مهلاهمالب جوملا ناك ناب  نورفغتسب مهو مهب ذعم هللا ناك امو هيف تناو مهبذعيل هلا ||
 لاصئتساٍب ادع مهبسذعت نا ىلع ةلالدلاو ىلا دك أتل مآللاو مهئاعد ةباحال فقوتلاو

 لوقأ انأو لاق !لوش ميسو هيلع هللا ىلصا د ناؤ هللا قتان وعظم نب ناثع هللاقف اده |

 ءده نكلو هتلاالاهلاال لوقا اناولاقهللاالاهلا اللوق ؛س هيلع هللا ىلصا د ناف لاق قحلا |
 1 هللا ىلبص دم هد ءاج ىذا نأ رقلا مي قحلاوهادهناك ن رامهللا لاقمت مانصأل | ىنعي هللا تانب

 ديحودلا ىمأنم عبو هع هيلع هللا ىلص دج هلوش ىلا" ناك قدي لشو 0

 موق ىلع 6-1 اغلا ةراح انلع رطماو قحلاوه تاادرعو 11000 ا

 ثرحلا نب رضنلاىفو ةيضاملا مثالا هب تبدعام لثم ىنعي مبلأ ادق اخ او لول :

 7 ١ هتلسو نيلاعللذجر ىلع
 ةرسثع عضب ثرحلا نب . رضنلاىف لزندقل ءاطع لاق عقاو ٍباذمب لئاس لأس لزن

 هللا ىلص هلل لوجو لق ريح نب 0 رثعو باذعلا نم لاسم هب قاحت 3

 رعتلاو طسموأ نب ةيقعو ىدع نب ةييعط اريص شرق نه ةكداث ردن موب م :
 ا ع
 ا راعشاهمف 2 هظا

 :أىورو آ 6 و 0

 ةيآلا ءامسلانم ةراخح انيلع رطماف كدنعزم قحلاوه اذه ناكنا مهللا ل اق |

 دعبل هتلاناكامو تلزتف |
 | ( نورفغتسي مهو مدعم
 اهلبق اع ةلصتم ةيآآلا هذه قح#ا نب دحم لاقف ةيأآلا هذه ىنعمىف اوفلتخا ه مهيف | 0007 ١ هانعمو لاكأ 8 مق -
 ةيفالو خت ا نسل | وداعا مع رافتتسالا و 8 . 5 2 ٍِع 2 ! ول / ع راقعةسالا 5

 لك نأ نع (3) لهجوبأ كلذ لاق للا نا كلام نب سن

 مهذعبالا مهلامو تلزت هوحرخأ الف ةباآلا مهيف تنأو مهب

 تنأو مهبذعبل هللاناك امو #8 لجوزع هلوق # مار ع نعزودصي مهو هللا

 مهم عو مهتاهح هركاذب 0 هللا ىلص هيدنل لح و نع هللا لاف اهعم اهسو 3 ةمأ

 مهو نورفغتس اوناكناو مهر هظأ نيد تنك نلف هللا ميذسيالأ مهلامو مهيلع ادر ْ

 لحو نع هللالوه تفاح مالك اده قر لاكو مرا رجه ملا نع نودمصت

 أ ءانعمف اوفلتخاو مذ تنأو ميذعل هللاناكامو سدقتو ىلاعت هسفن نع ارابخا ||
 مهرهظأ نيب مهف ميقم دياي تنأو مهذعبل هللاناكامو اهليوأت ةعاجو كاصضلا لاقف

 اهنم جرخ امل مث ةكع مهقم وهو اسوديلع هللا لص ىنلا ىلع ةيآلا هذه تلزت اولاق

 نورفغتسي مهو مهي دعم هللاناكامو ل> و نع هللا لزناف نورفغتسي نيإسملانم يع

 باذعلا وهف ةكم عفيف هللانذأ نيرفاكلا رهظأ نيبنم نولسملا كئاوأ جرخ امل مث

 ©« ىذلا َؤ



 ىأ( | انك[ 5 عمو رح مولع ىلتاذاو)لزنفرعلا ثيداحأو من سر

 دانسا عيجلا ىلا هداتساو ثراحلا نبرضنلا لوقوه 6 اذهلثم انلقل ءاشن ول انس ا
 7 ل اور ١ نذلا لوقو مهصاق ناك هناف مهلا موقلا 0 هلمقام ا

 هرطسام :6نيلوالا ريطاساالا اًذهنأ 8# ناببلا بابىف اصوصخ اوبلغي نا مهفاكتتسا
 6 رطمأف كدنعنم قاوه اذه ناكنا مهلا اولاقذاو 8 صصقلانم نولوالا || ١

 دوحخلاو غلبا لئاقلا كاذ مالكن م اضيا اذه © ميلا باذعب اننياوأ ءامسلا نم ةراخ |

 م_سوفيلع 7 هللا لص ىنلا هللاق نياوالا ريطاساالا اذه نارضنا|لاقامل هنأ ى ودا |

 مهركمىف ريخالو نيركاملا ريخهللاو ىلاعتو هناحبس هللا لاةفيكت اقناذ نيركاملا |
 ىلعةيش هفو ىوقأ عضو مريخ عض وف نيركاملا ىوقادتلاودارملا نوكينأ لمت تاق /

 لاقفمهعزب ريخديف مهركمزا دارملا نوكينأ لمتحبليقو هللا لعب لطم ركتلكذا |
 هللا لءفنالب ليضفتلا دارملا سنل لئقو نيركاملا ريخهللاو هتلباقمىف ىلاعتوهناحس |
 4 اذه لئءانلقلءاشنول انمعسدقاولاق انتي مهلعىتتاذاوإ# لجو نعهاوق #* اةلطمريخ أ

 سرفر 0 ورادلادبعىنب نمةمقلعنب ثرإلا نيرضنلا فت 8

 دوهلانمدابعلاب رع ناكو رجتلا ثيداح ا ادا مرن مهرابخأ عهساو ةريخاو" وع

 ثراانب رضنلا لاقف ضيوف : وهودنلا ىحوأ دقؤسو هيلع ارم دجوتكم | ا

 ىذلا قا مهعفدد هللا مهمدف اذه لثماناقل ءاشنوادع ه:ءاحىذلا اذه لثم ىنميانمعسدق |

 ول ركلدنعمهز 2 نايأو ىلا نب اذه لك اناملواخنول علوش لالا مئامابهيفةيشال | ا

 ءاشنول مهاوق ىف, مويدك كلذ نايفةعالبلا ناسرفوةحاصفل |لهأ, هودت ءاوفاتاماوردق |

 هناحم# هلوق # نيضاملا رابخأ ىنعي  نيلوالا ريطاساالا 03 8 اذهلثم انلقل |
 ا نم ةزاح انيلع رطماذ كدنع نم ىلا وه اذهناك نا مهالا ١ ولاقذار و # ىلاعتو" أ

| 

 أ
 تكلقل م ثرحلا نس رضنلالاق ا نانا نأش 0 ا هللا |

/ 

1 

 ذ

 د5

 | 0 اولتقف 2 اولج ىت> مهنيعايف نياسملا لاقو ردب ىلا مهجرخا ناب ا

 | نسحضاعا هللاىلا اذه لاثما دانساو هركم نود مهركع هيؤيالذا «نيركاملاريخ ||

 | اولاق اني مهيلع لتذاو # مذلا ماهيانم هيفامل ءادتلا اهقالطا زوحالو ةحوازم

 / مهادحندقو اًواشينا مهعنهاف كلذ اوعاطتساولذا مهدانع طرفو مهترباكم ةياغ اذه
 | طرفو مهتفنا عم هاوساوض راعي ف فسللاب ريع 5 نين_-سرشع زا مهعرقو |

 ا
 ا ريخهللاو #9 هريبدنو هللا لعف رهظو مهريبدنو مهلعف عاضفءرصنلاو هاوقو هرهظا ىلاعتو |

 ءاحالق 0 توا ربو ليكالاو ةاروتلا نؤرقت م هاربف ىراصتلاو |إ

 | لوسر صقامل سابع نبا لاق أ كرا نيرضنلافتلزت يك ملأ تأذني اسال

 نورقلاراخلا ركذو نآرقلاارقمالسلاهبلع ناك اريئان غسابأو هريغركم نمهذغن أ هركم ىأ ( نيرك املاريخهللاو) ةتنب[
 هب صراف دالب نم ءاح ىذلاوهو اذهأ لقثم تلعل تيشرل ترا نبرضتلا لاقف هلءارقىف ةمضال

 اع دق اولاق ) نآ رقلا / لاق الاةر

 ثيدح ةومسب

 اذهنااذهلثماناقل ءاشنول

 اذهو (نيلوالاريطاسأالا

 نمةدحاو هور اىتانذأ

 هباوتأيإف نآرقلااذهلثم
 ناكنا مهللا اولاقاذاو (

 وه ( 0 ) اذه

 مسااده ) كدنعنم حلا

 ريخ ىحلاو لصف وهوناك

 لاقات ل رضنلا نا ىورناك

 نيلوالاريطاس الا اذ هنا

 مالسلاهيلع ىستلاهل لاق

 عفرف هللامالك اذه كليو

 ا لا

 قا اوهاذه ناكنا لاقو
 انيلع رطماف ( كدنعنم

 ىا ) ءا_سلا نم ةراح

 ق- حلاوه نآرقلا ناكنا

 ليجسلاب هراكت | ىلع انيقاعف

 01 )ليقلا باحصاب تاعفاك

 عون ( ملأ بذسباتلا

 باذعلا آ

 (نيركاماريخهتلاو) ردب موب
 (قتتاذاو) نيكلهملاىوقا

 نبرضنلا ىلع(مهلغ) أرقت

 (اننابآ) هءاحصأو اكرركلا

 دقاولاق) ىوينلاو سعالاب

 مالسلا هيلع د لاقام(انعم#

 سدح ند

 (ريطاسأ الا) يسوهيلع هللا بص دخل لو ىذلا اذهام (اذهنا)زإس وديلع هللا صدم لوشاملثم (اذهلثماناقل ءاشن و

 نم قحلاوه) مالسلاهيلعدلوش نيذلا ا اذهناك نامهللا) رضنلا كلذ لاق ( اولاقاذا و) هرابخأ و(نيا والا)ثيذان

 رد ا لتقف ميحو (مبأ باذعب انتئاوأ ءائعلا٠ نمةراع ( رضنلاى ع (انءلعرطم ا وكلا نأ (ددنلا ١



 كوبا ( كوش )
 ( كولتشوأ ) كوقثوبو

 .٠ ٍِع 5

 ' كو>رخنوا ) مهفويسب

 نوفخنو(نوركك و) ةكم نم

 ىو (هللاركعو )هلدئاكملا

 انهم“ كوبحا (كوتبثلل)

 ماشه نبورع لاقاموهو

 وهو اعيج ( كولتشوأ )
 لهجوأ لاقام

 وهوادرط (كوجرخموأ)
 رتغلاوبأ لاقام

 , (نوركعو)

 (هللاركع )داي كك ذاهو

 3 الهو مهلتق هللادبرب

 انعه َّس

 ماشه كر

 كإةقنودر

 ا 1

 شا رق برح ىلع 0 ىوش ْ

 لوسر سماف ةنيدملاىلا جوركلاب كلذ دنع هالجونغ هللا نذأو هيف تيببناكىذلا |
 هناقىدربب عشتا هلو همهم ىف تيس نأ بلاط ىبأ نيلع“ [سوةيلع هللا لص هللا |

 جرخ مث ههر؟ 6 مهنمكيلا صاخمنل |

 ارشوهو مسؤرملع بارتلارثني لءجو جرخت نع مهراصب أل جو نع هتلاذخأو بارت ْ
 كوبا وعر و نم ل نورصبال هف هلوقرلاال الذاغأ مهقانعأ ىف انلمخانأ |

زاجتوأ مهيلع م 5 ركمدرب هي هللا ركك و نورككو# راغلا
 1 نيرك املاةلماعع وأ هيلع اع مهتا

 دألف مي-وهيلع هللا ىلدىنلا 10 ومسك

 5 رخآ ىلع ردشال دال دحم ادع ةدنوأو ًايشداش ع نم لكن ,ال كوقت 2 كوسبحمأى 2: ا

 ها نا « عساتلاءزجلا /

 ْ وأ قاثولاب ه6 كوتبثيل 88 كب نوركعذا ركذاو ىنمملاو مهيلع هلاليتساو ب 0

 ديب

 ع

 ىرقو«حا الو 3 كارح ال هتبنا ىد هب ريض مهلوةن م حرب ناحنالاوأ 2

 ْش |دأو» م 0 و م تاديلا * دكوتيبلو 0 ' كوت

 ا اانا لاقو مش ة 00 5-5 0 اًخدف هاى ن 0 ةودنلا لا زاد

 || اىرتعلاوبا لاقف احعصنو ايأر ىنم اومدعت نلو كرضحا نا تدراف مكعاقجا تعمم

 قحاهم هنارششو هماعط هيلا نوقلت وك دغ ةدفاتم ودك تل

 لاقف مكيدنانم

 لاقف عنصام كرضي الف ركض

 لكيم اوذخأتْنا ىراانا لهجوبا لاقف مهب م

 الف لئاقلاىف همد قرفتف ةدحاو ةبرض هونرضيفامراص افيس هوطعتو امالغءنطب

 أ قفلا اذه قدص لاقف هانلقع لقعلا اوبلطاذاف مهلك ش
 ةرحملاب ءعاو ريخلا هريخاو مالسلاامملع ىلا ليربج ىف

 اللا 2 لامي هللا ىدو نك ىأ عا جرخو هعمتم ىف هنع ىلاعت هللاىذر ايلع تيب

 1 ىفأ 0

 0 كلئاش ْن ماكنات ل 1 يا لاقذ توع

 |نم هور ل ع هواطحت 1 ورعنب ماشه

 ع

 0 ىلع اوقرفتف

 ىىوعصم ىف كي الزأ 0 كلدي هريخاذ يسوةيلع هللا ىلص ىبنلا !بوديلع هللا ىلص

 نمدضيق دخافإ-وهيلع هللا لص هللالو سر ج
 ع
1 

 ى و-ةكع 0

 | اولاقدسناماو

 هقدصل هدنع عنصأو وب عل ئادولا 0 اهلقى رع عئادوااهنع عد

 06 هناا قلتدللا لوس شخ 8 ر:ىلءوهواملعن اور 1 نوررشملا تاو

 نأهلاولاقف ايلعموأرف ءواتقلديلا اور ران اوم

 ا ور راغلا اوملبالثهلطىف اولسرأوءرثأ اوفتتاةىرد أ, اللا كبحاص

 ةنيدملا ىلا جرخ مث اثالثراغلا ىف كك هباب ىلع تويكتملا عسنلا نكي مل هلخ دول اوااقتف
 « كوتش ف ةيفخ ىفلايتحاركملالصأو او رفكنب ذلاكي ركعذا وىلاعتو هناحمسهإوق كلذف

 | 5 50 < وزي ةكمنم نمي 6 كوج ىو ُظ لهجوبأميلار | زاش اي كولتشوُأو -

 1 ءازجلا ىعسش مه ا -ح هللا مزاج و ىنعي هي هللا ركع وف كسحأ 8 نولاتحنو

 هللا 0 وهر 4 مهركمما» هللأ مهلماعيو وه هاثعم لّقو دن 0 ةنالار 9

 هنا دللاو ؛سوهلع هللا لصد نع لاطب ع رى دتل ا ىلاعت

 © ىلاعتو )

 طباىف اولاتحا مين ىعملاو



 و مح رام نم هنأ 28 هللا يعل راشيل هلع 06 نيح 3 شإير 9 رام ه رس د هيلع هللا ا ) اورفك نب

 ودل 5 ا راو فج طسأ ان نااوقر فراصنالا 8 ال اًسيرق رةنا كالذو كن نوردع ؟«ذارك هاو كلا مي

 00 هيد ك1 او 3 14 لاق الاٌةروس ١ ةزوحم ق -- 292 0 سيئ مل ها نيرواش

 عا 0 تا - -
 51 ةسالخ ف هللاتع كشيل كي 1 كام ا

 نا و ؟رضحأ نا تدراف 20 ٍ

 لاقئاوك ةوايأر ىماومدعت مث أذا اوُرا'ذاو ىلا :هلوعب 0 .اع همعن نينمؤملا هللاركذ 0 2 21 نيذلا
 هوسيحت نا ىف رىرتكلا وأ | هذه نال هموق نم ةكع هيلع ىرج اهث هيلع همعن سو هيلع هللاىلص ةيبنركذ ليلق 2 .٠

 اودتوهقانواودشتو د ىفأ ذا داي رك ذاوىنعملاوةنيدملا ىلا رحاب. نالبق ةكعتناك ةعقاولاءذهو ةيندمةروسلا

 هيلا :نوقلت ةوكريع هباي ']  ريسفالالهأن م هريغو :نمابع نأ هرك ام لع ركل انه ناكو او 5 1
 اهم هبارشو ةماعط ( هيلع هللالص هللالوسر ا متافتبنأ راصنالا تمل- 1 الا اوقرد ا فن اهجاولاق

 لاقفنو: ما بيرهءاوصيرتتو 0 أ اورواشتيل ةودنلا راد شيرق رافكن هرفن عمت اف رهظيو 1-0

 مكي ىأرلا سب 3 ةيعطون نايقسوبأو لهجوبأو ةعس رانبا ةبيشو ةيتع مسفر ناكو عسودياع هللاىلد
0 

 0 و دوسألا نب ةَعمْرَو .ماشه نبأ ىرخلا قنأو ثرآلا نب رضنلاو ىدعنب

 نس ماشه لاقف 00 الف 5 ةر و سدلبا مهضرتعاف فلخ نب هو جا اانبا هينمو ةساو 0

 ىلعهو را ان دورك 1و مرضحأ اك درا ما تدعم د م عشان لاق تنأنم هلاولاق هوأر

 نيب نم ل : اوذخاتنا ىراف انأامأ ىرتكلاو [لا لخدت لحد اوراس امضنو آر
 عررم مقال د اهنم نوقات ةوكريغ ثدللاباب اودستو هقاثو اودشتوا دمقم تدن ىف ءوسحنو ادع

 0 0 0 ءارعششلا نم هم كي قدح دولا بير هءاوصبرتتو 1 رشو هماعط

 لاق م تشو 5 هومتسيح نأل متر ىأرلا شب لاقو 32 مشلاوهو نسل! ا ن

 "111 قادما لوجوبأ مكيلع اونا كشويف هءاحصأ ىلا هنود متقلعا ىذلا بابلا ءارونم همعأ نحمل

 0 نم اودح نا | ىنبزمورع نب ماشع ماَعُف ىدهلا 2 قص اولاقف م كيسأن 7 .هوذخأبو كولتاقيف

 افيس هوطعتو امالغ ناعب ! الف م لع نيب نه هوحرو ريب لع هولممم نا 0 انأامأ لاقف ىو ١ نب سعاع

 لاعب ا مكلاذهام نيدللا سيلبا لاقف هنم متحدتساو مع اعاد عفو نبأو مسام 2
 لئابقلا فهمد قرفتفدحاو [ 5 أم هد_فيق كريغىلا هنودر حش مكمالحأ نيفادق لخر ىلا نود ىل
 ىلع مئاهومب ىوبالف متاع نأل هللاو هثدح ع نم عهست اع ب وللا دخلو ملاسل ةقالطو عطف دال

 اذاف مهلك شيرق برح ! اولاقف 0 د نم كج رف مكملا م ريس مث نيرخآ موق بولق لقسو بهذي كلذ
 00 ا ل سلااوباط 00 ا م ئأربو 4 نورد لاو لهح أ لاقف ىدهتلا خيشلا قدص

 ىفلااده قدص نيعالا لات انش ىتف لك ىطعن مث ايتف اطسو ابيسناباش شيرقنم نطب لكم | ودخلاتنأ ىرأ
 ع ع

 ودرعتف اناا 2غ دودو / 2 35 0 2 0 اوف فتق اا دخ | نه
 1 3 5 ُع الواهلك لئابعلا ىف همد قرش هولتف اذا دداو لدحر هب رض اعيج هوب رمصلا مانا

 نيءمتع له> ىف اىارىلع

 هيلع لربح ريخافهلتق ىلع
 هللا ىلص هلال وسر مالس ||

 تببالن 0 اوإسوهيلع

 كيلا صلت نادت ]يع ,مثتا مل لاقو هضم ىفمانف ( ثل هاخواق ) ايلع صافةرح#لاىفهللا هن ذأو همعضم ىف

 مهركم هللالطباؤهرئااو_صتقا وميعسدللابي>و اوتيفايلعاو رصب ًافهمعتم ىلااوراصاوحعصاا لف ني دصرتماونابوههركت ا

 هءاحصأو لهج وأ (اورفكنيذلا)ةودلارادىف

 كلذ اودار ا اذا مهناو | اطال 1 بر> ىلع ن نووش ا قب ند ىلا اذه ٠ نظأ

 ابار <هو>ا وه ىفلا اذه قدص نيعللا سيلبا لاقف هند شير 3 د لقعلا اولاق

 | ليريجىتاف هيلع نوعت مهو لهج ىبأ لوق ىلع اوقرفتف هريغ ىرأال لاقام لوقلاو

 ا |



 2 .٠ 3 ٍِع 52-02
 اودرع نا مكيلعف هيكل 1١ و ) مظع رحا 34 عساتلاءزحلا ١ هدئع هللاناو ( هدوددح

 ايدلاف
 لاملاعج ىلع اوصرخنالو

 اود_هزنو

 نذلااهنااب دلولاس>و

 لمح هللااوةتن نا اونمآ

 هنالارصن ( اناقرف مكل
 لطايلاو ىلا نيب قرف

 هيزح لالذاب رفكلانيبو

 هلهأ زانعاب مالسالاو

 رهش اروهظو نا .

 مكتبص تشو كح

 ضر ,الا راطقأ قكراثآو

 هر ا
 5 رجفلا علط ىأ
 احرشو تاهيشا !نم

 مني ةقرفت وأ رودصلل
 02 نم كر يغنيب و

 ا دلا ىف ةيرمو الضفو
 مكنع رفكو) هر

 راغسلا ىأ ( 11

 أ مكيونذ ( مكلرفسو)

 لضفااوذ هللاو) رئابكلا

 ذاو ) هدابع ىلع ( مظعلا

6 ّ 

 هد 5 0

 رفاو باو ( ُس رجأ
 نذلااااي داهطايةنحلاىف

 اهف ( هللا وقتنا. اونعا

 ل_عجت ١ م انعو كسمأ

 ةارطنا( انا رد كك

 مكنع رفكيو )
 (ركل رغغيو ) رئابكلا نهد

 و ) .تودلاراك

 جاو

 تان

 نَ- طاوذ ) ل_ظفااوذ

 )كب رك ةرفغمابهدابع ىلع ) مظعلا )

 اع
 ى

 بف مولبسل ىلاعت

 ددو لوح صل رو مهياع 0 ريا ند

 ركل لمحت هلل اوه نأ اونمآ نذلا

 م اعؤأ تاه لأ 2 نا رخو

 ع

 ا 0” ع رفكيو 8 م 0 2 ناقرفلا عطس ىد اذك" لفات مهل وق نم

 | بوتذلاو رئاغضلا تائيسلا لبقو مكنع وفعلاو زوالا 4 لرش اهرتسيو

 || هتلاوإ# مهل هللا امهرفغ دقو ردب لهاىف اهنال رخأتامو مدقتام دارملال قو رئابكلا

  مظعلا لضفااوذ نأ ىلع ةيشا

 | قي ركعذاو لع لع امامنا هدبغ دعو اذا ديسلاك هيلع مهاوقت بحوبامم سبل

 ١ مريصيو باقلا لكس كلذ
3 

 1 ١ نا ةصئاع 0 ةالطسسإ ىوغللا ىورو نفلا مظعا ن نوم اذهو ىلوملا هلم نحت نع انو

 أ امأ لاكو هلع - لمحل ١ هللاناحير نمل مهلاو ةنبع ةلحمم ,

 مكح تيل ود هطاملا 01 تع

 1 حو هيلع هللا ,ىللص عيبا

 لاق زيزعلادبع نبرع نع ىذمرتلا ا

 تاذ سو هيلع هللا ىلص هللالوسر جرخ َكلاَو

 ٠ فرعنال ىذمرتلا لاق هتلازاحير نمل مكتاو نولهجنو نونبحتو نولخمتل ركنا لوقي

 الذ بلط

 ْ 00 دلع هللاناو ل ةبابل ىناك ةنامخلا لع مهبح ركتام الف م

 | امي هيلاركيد باع كمه اوطيناذ رهف

 | قطان اهب نوقرش 1 ةياده 3 اناقرف

 نب رفاكلا لالذاو نيد:مؤملا ذارعاب ل 5 اق ل س قرغ ىلإ , ارضنوأ لطا لاو /

 1 مكتيصشجو 8 اح و وكاا ني ءادإ دلاق نور ا

 |! هناون راسحاو دم نلضف ىوقتلا ىلع مهل ءدعوام

 | وهو هبا ىبادحا نضت+وهو موب

 ناحيرلاو هللاقزر نمل ىأ هتلاناحير نمل هلوق ةلوخ نع اءعاعم زبزءلا دبع نب رمعل

 ةنامالا ىدأ 8 نلعب © ع .ظءرحأ 0 !اعت هلوةو6#قزرلا ةغللاىف

 اندلا ةداعس نم ا اوم وهوةرخآلا : ةداعس نا ىلع هيب هيفو نْحيملو
 ! ل 7 4 كاارخنا نما نيذلااهيأاي ف 2 و # دلولاو لاملا وهو

 | نوقرفت 0 د ون مكل لعجي ىنمي 6# اناقرف ركل لمي 9 هصاعم كرتو

 تدان نم غلبأ هنكل نيئيشلا نيب قزفلا هلسأ ناقرفلاو طال قا نساك

 ارح يل لكك ةفاخ لاذ ةهشلاو ةحملاو 0 لا

 ل هاك 12و تابشلا نم نيدلاف احرخم لتاقم لاقو ةرخآلاو ايندلا ف
 هللا رهظي لطالاو قا نبب الصف ق“ا نب دم لاقو نوذآءام نيبو ركب قرفب

 مكنيد رهظناب رافكلا نيبو مكتب .قرفب لبقو مكفلاخ نم لطاب ”ئطيو مكقح هب
 نم فاسام مكنع متو ىنعي # ركب اسس ركع رفكيو ©+:ةتهاوزو ةقكلا» للظفر ةئلْكو

 ةرخالاى الو ام مهدلاق كي دفب

 كيلع مظعلا لضفلا هلق كب كلذ

 لطابلاو

 دكفبال ن أن | مدع بانيو جعل ف كل رفغيو © م 5

 لعشب ىذلاوه هنال و مظنلا لغفلاود هللاو
| 

 ع
 2 ىياذ نب د ل 1 7 5 ل - 0 مه رح هنا لكفادن ىثبدع اذا هناذ تلك 0 ل 5

 لع لضفتيو تاعاطلا لوبقب

 ١ كتدكعذاو 2 - ل لع مريع دنع نع بلطي الق مظعلا لضفلا هدرب نا

 ىو

 ةانعم لمقو تااسشلان ار فغب نيصاعلا نيعئاطلا ىلع ل ضفتي



 هه م

 ناالا ىباف ماّشلا ضرابءاححر ا 0 ا دا لع رجلا 3 0 دب مهلاو :

 هلامو هلايعن ال مهلاحصانم ن هية انس اولاقو اوناؤذإءم نب دعس كح ىلع او

 هقلح ىلا راشاف ذاعم نب دعس 0 لزنن له ىزئام اولاقف مهلا هثءبف مهيساف |[
 تازنف هلوذس رو هللا تدخت نقل تللع 22 امانا تلازأك ا لاق عذلا ه هناا

 توما يد ايازشالاو اياكط قوذاد لاق لوو لاف

 ١ لقال عروس 7

 ةيراس ىلع هسفن دشف |

 ل كيلع بيتدقمإ ليقف هيلعهللا بات مثهيلعايش غمر تح ماياةعيس كف لعهتلاب ونوأ ١
 ىذلاوه يسوديلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ن وكت ح يلح ال هلل واللاقف كيل ظ ١

 اهيف تدصا, ىتلا ىئئوق رادرعحمانا قروب مانع" نمنا+لاقف ءدع داك

 علختاناو تك 1-92 ودعا 2 هن قدص> نا ثاثلا كي زج ' مالسل هيلع لاقف ىلامنم

 اونوخو © هابا ه_ئكتل ةنامالادضىف هلا معّتساو ماقثلا ءانولا لصانا يك صقتلا

 قازلاب «تاولعا لع قو دوا لوالا ىلع بفنطءااب موزمت وهو مكنيباهف م ككاناما |

 اعأ اولعاو# يتلا نم نسحلا نوزع ءالع متاوأ نونو مكنا ه4 نولعت متو

 هللانم ةنعوأ باقعلاو مث الاف عوقولا ببس مهنال © ةنتف ؟دالواو مكلاؤما | ا

1 

 نيرباح لاقو ةيآلا هذه تازتف نيكرشملا غلبي ىتح هنوشفف ةاسو هيلعمتلا لص ىجتلا نع | ا

 نأ ناةاقي مس ىلا ليربخى 520 م جرخ نايفس ايأ نا هتلادبع أ

 سو 6 ايقسال نا هباعصال سو هيلع دلالظ لا 001 اذك ناكمىف نايف

 مديري ادع نا هيلا نيقفانملا نه لكك كف لقا رغك وانا 0 ا

 4 مكتانامأ اونوختو# لورلاو دلل |ونوال لحو نع هللالزئاف َ 5 3 ا

 ىنمي # نول# مناو مكتانامأ اونوذالو ا هللا اونوذتال ةيالا علل

 لضأو ةئاحن قلللا لا ةراغألا نم مان ع متثأو هانعم لئقو ةنامأ ا :

 لئقو ةئامالا دْض ةناذناو هصقن دقف اشي ناخ نو ل 0 وهو نوآلا نم ةنادللا |

 0 متتخ دقف كلذ مالعف اذا مكتاف لوسرلاو هلا اونوخال ةيآلا ىنعم ىف |

 0 هثلسإ كنب لودترلا اونوتتالوهشلار ملل اس وحلا سابع نبا 1

 لاعالاو لاتممتا كتاف رو الا 2 نع ىنخيام ىه ساسبع نبا لق رككانامأل
 هيلع مكتتلا أم هللا ىلا اوداف ةنامأ هتلانيد نأ اولعا ةداتق لاقودابعلا اهيلع نمت'اىتلا ظ
 ْث 7 هنمو اهيلع هنم نم ىلا اهدؤيلف ةئامأ هللع تناكنمو هدودحو هضئارف ند |

 كنغ ا نم ىلا ةنامألا "51 سو هيلع هللا ىلص هللا كورال لاق ةرب ره ىأ

 هاوق # بيرغ نسح ثيدح لقوىذمزتااودو اذ اهسرتأ كلاخ ل نالوا ١ ا
 كلذو بابل ىلأف لزئامم اذه لبق © نق مدالو و ركلاومأ اعأ اولع او #9 لجو : |

 ماعدا لبقو هيلع اذوُخ لاقام لاق كلذلف ةظيرق ىتيفتناكهدالوأو هلاوهأ نال ا

 لقاعلا ىلع بي هنأ ىلع هدو :كدالو أو مكلاومأ اغااو اولعاو هلوقب ىلاعتو هناعس هتلادمت

 عبق نوظفاح فك |

 1 دلولاو لاملا تدوم ةنامالاق 00 1 دنا ىلع مادقالا ن راك امل 0 كلذو سانلا ميجا ١ ا |

 ) يرو د اونا

 اونو الللع فاطعمزد ا

 ٠ ع .٠ 0 ع 5

 (ركانامأ) انو الوىأ |

 اهوظفحالناب ركب اهف

 كدت ( نا“ عاو )
 رق كا
 ةناكخاب ا ىدعت نو وح

 نعالدمع 00 كم د ون

 نواعت ءاذترع أو ان

 ميقلا مق دا |

 لمعتسا مثدصقتنا اذا هنوذم ْ

 ةنامالاد_ضىف

 للا كنخاَذ
 ع 00

 هيلع تاحدالاقف

 | كيال

 عا اولاد ) است

 (ةناف ؟دالوأو ا ا

 0 ماا 5 عود 5واأ و
 4 ا

 فافعل

 مواببا هللانم ةنعو

0 
 لا
 هللاضئارفىف اونوالو |

 متثأو) مكلع ةنامأ ىه
 4 انا_.2اكلت .( نو

 (مدالواو مكلاومأ اعا /

 ١ ارث عبق ( ةنتق) ةظارقكيف

 ةبالااهس ( انلعاو ) |

/ 

| 



 نأ نوفاحت ) شرق
 سانلان ال(سانلا ركفطخم

 أ

 ع 2 5

 نيداضمءادعا هلا وناك

 ةشدملاىلا ( او )

 (0ةءريصتن <
 دادمابو راصن الاةرهاظع

 مكقزرو)ردبموبةكئالملا
 متانغلا نم ( تاببطلا نه

 مكلبق دحال لحم مو
 هذه (نوزكشت كلل

 اونمآ نيذلااسأأي ) متنلا

 ولطعتناب ( هتلااونوال

 ناب ( لوسرلاو )هضئا

 (هرمصم 0 ( ةشدملاب

 |وقو مكتاعأ |ىجعي

 5 006 مون

 مانغا! نه ( تاسطلا نه

 ل ) نورك مكلمل (

 هترصنس لا

5 ِ - ٠» 

 نس ذلااهي اي) ردن مون هيدعلاو

 نإ رس ىو
 : 2 نع
 رالتملادبع نت ةناثلالالو

 ندلاف ( هللا اونوختال )
 ةراشالاىف ( لوسرلاو)

ِ 5 

ْ 

 رتانةبايلايأايا ولاقت هانانإسو هيلع |

 صرالا ف نوفعضتسم ا

 1 1 ةيلم نب بهو لاثو تبر ذل رافك ةمركع لاكو ةكمرافك ىنعي 6# سانلا ١

 : ا نود 'وفاكت © مورلاو سراف ىساىق ءالذأ اوناك 6 مناف ةفاك برعل لقو

 || 4 مهل نيداضم نت داعم هج ١ وناك مهناذ رهادعنموأ شريرق رافك © سانلا ا

 ع < رمت مكيدناو © م ؟فادعا ند 3 نونصت طواف 1 د دللا ىلا ا

 ]| * تابطلانم 0 0 ةكمالل 11 دادمابوأ زاصنالا ةرهاظع وأ رافكلا |

 ]| «لوسرلاوهللا اونوخال 5 .دلااهيأي» معنلا» ذه *نوركشت مكلما © متانغلا نم

 | ا 1 أ نور ياه فالح ا نأ ا ضأار لأ ليطعتي ا

 نم مهر و و نينمؤملا 0 ةنتفلا رد هلوسر ةعاطو هللاةعاطب هل ىلاعت و هناححس هيلا ع 0

 1 ولاسف ةلمل 0 رشعو ىدحا هظب رى 5 ىبب رصاح مالسل هيلع هنا ىو
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 ددعلا3 ىفعلا لل مل أ نار ,رحاهملا ن

 مكقطخم» نأ نوف اخت هه مالسالا اعلا ِذ

 مولا رع هيمان اوركاذأاو لل ات لاف م عدلع هتمعت

 ىف ةكم ا ىق قع ن

 سراف ىنعي

 لاو او وىنعي # هرصنب ؟ ديأو #9 ةنيدملاىلا ىنمي *# كا و اذ 8مورلاو
 10 عي #8 تاسطلا ْن همكقزرو « ةكئالملاب رذب موي عاوقو ىلكلا

 00 كارا د 4 نورت ملل مكلبق دحال اهلحي ملو مكل

 ىرعهزلا لاق * لو-رلاوهللا اونوخال اونمآ ني ارباب و ىلاعتو هناحمس هلوق د

 00001 نب نوره ةباما ىبأ قاد الإ هده تلازن ىلكلاو

 نيرّعو ىدحا ةظيرق دوبي رصاح !سو هلع هللا لص هللالوسر ا كلام نب

 ريضنلا ىب ميناوخا هيلع خ اص ام للع ملصلا ! 6 هلع هللا لص هللالوسر :اولأسف ةابل

 هيلعمللا ىلصمللا لوسربافماشلا ضران ةءاعراو تانردأ ىلا ممن وا ىلااوريسنأ ىل اع

 نب ةبابلابأ انبلا لسرأاولاةواوباف ذاعم نب دعس كح ىلعاولزني ن نأالا كلذ هطعي ن نأسو

 هللا لص هللالوسر هثعبف مهدنع ناك هلابعو و هلام نال ' مهلاحص انمن راكورد ذناادع

 هقلح ىلاهدسةبابل وبا راش افذاعم نب دعس ركح ىل اعل ا

 تنخدقى 1ك 02 ج6 نعى ادق تا زاممتاوبابلوبالاقاوطمقتالف علا هنا ني

 هلت 0 سو هيلع هللا لص هللالوسر تأي ملو ههجو ىلع قلطنا مث هلوسرو هللا
 وأ توكأ ىح انارشألو اماعط. قوذأ آل هتلاولاةودجسملا ى

 ترفغتسال ىت ءاحوا اما لاق هرب> سو هيلع هللا ىلص هللالوسر غلب الف ىلع هللا 3

 اق لمئات لف داما دل

 لامتف ة كلع بدق ةيابلابأ اي هلل ).ةف هيلع هللا بان مت هيلع اشغم رخ ىت> ايبارش الو

 ىناح ىذااوه سو هياع 0 هلال 500 ىسفن ل ز>أ الدتلاو

 ىوت ماك نا ةيابلوبأ لاق مث هديب ل

 مراو كب سلا 00 ةيراس ىل

 نلاكو ىو ةودنال مايأ 3 ةعمس ثكف هيلع هللا بودي ىق مح هقلطأا

 ناو كن كلارنس ا اا ردعأ ن

 لزنو هب قدصت نا ثلالا كيزحي سو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاف ىلام ن ا

 رسلا نوعا وناك 6 سا لاقو لوسرلاو, هللا: اودودمال اونمآ نذلااعا أب هنق |

 7-ما م م ور سل ب ل ل ل م ل ل رس و مس سمسسسووج

 6 نع و

 اياحأ

| 

 هس ني ع اا



 رجس او كلا 0 9: ناد :تاراسا |(
3 

 1 2 نا هيفو كيحأ لب ا كم
 ركتمطخلال 0 هسه اواحدا ىلاعت هلو 2 هنق 9 ىهنلا ىنعم نمتتالا 3

 0 ١ ١ نونا كد قديفاف ردرتم ط

 ةقصاماو م

 ةداراىلع عيدا مسقل ريع ىف ولا لخدال نونلا نال هود هيفو ىناللالو ةنتفل 07

 هلوقك لوقلا | ْ

 طق بئذلا كار له قدع اًواح < طلاتخاو مالظلا ندحاذا ىح 1 ا

 3 ا
 نا لمتحيو ىنملاىف افلتخاناو نيِمصَنل 1 ةءاردك فود مسق باوجامالا ١

 4 ا ملاظلا تبدصل كلاود رظلل ضرعتلان - تنذلا ءاقاب عادلا كعب اهن نو
 ل

ِ 

4 
 "ا

 ذا اوركذاو باقفلاذردش هللانأ اولعا و [ ريغنم حقا مكتم للا نا ىلع هيبنثلا

 نير ,> امل باطخلاو شارف 5 كفءضتسي 0 ه# ضرالا ىف نوفعضتسم ليلمنا |

 أ 1 ل ءانلالاك سلو 0 راعو ىلعىف ةيآلا هذه تلزن نسحلا لاق ماشا" ا

 مون ىف مهنع 6 ىفعلإ اهب ناويمعملا نا ذاناهلها ن م نأ ىئرامو انامز ة 5 لا لع |

 دقي ناد ١ نم نسوصح موقىق اذه ةداتقو راوخكلاو دهاجو ىدلس لاقو لا | | 11

 لجو نع هللارعأ سابع نبا لاقو لا موب ةنتفلا مهتا 2 سو هيلع هللاوص
 1 ١

 5-55 ملاظفلا بيصق باذعلاب هللا 0 مهرهظأ نيب ركذملا اوربال نأ نينمؤملا |
 8 د ان ىلوم ىنثدح لاق: ىدن :ىلا ,ىدع نب ىدع نع مكة سإ ىوغيلا ىورعملاظلا |

 لع عل هما هلكأ ||| تدعيال هللانا لوش 0 هللا ىلص هللالوسر اة لوش ىدحلا

 هوركش الف وك نال نورداق مهو مهما رهظ نيب كل اورب قىد ةصاخلا |

 لوصالا عماحف ريثالا نبأ رك ىلا و ةصاخلاو ةماعلا هللابذع كلذ اولعفاذاف أ

 ضرالاف ةئيطالا تلعاذا لاق 0 0 هللا ىلص ىلا 5 : هديب ىدعن ِ

 ىل.# باقعي هللا مهباصأالااو دي ملوهيلعاوريغي نال عن نورد نعل ميل موقفا 1

 ماقلان مريخ اهيفدعاقلا نتف نوكتس إس و هيلع هللا صهتلا لوس ر لاق لاق ةربر هنأ انع(ف) |[

 0 3 مكن :ماولظ 0س ذلانيم 2تالدع اوقناوىل 01 1 هلوق نهاظ تلق نافل ده اذا ١

 ملم ىل 13 كامن 7 0 ُْئ ءاللاةج رب ق وعلي فكفهريسغت مدقتاك ملاظلا ريغو ا ا

 مهمف كاريقت كلم قو هدببع هو قلظا قلاخو كلملا كلام ىلاعت هنأ تلق يمال ديا
١ 
 هلال نيل 0 مجول ا ١ و ل ءاسنإ 1

 5 ندجح ىلا ةعتفلاوقاو 1 ديعوور دل « باتساع كل , 0 0 ا

 :ًاذا اورك داو لحوْع هلوقو اهنم هللا | 4 ضرالا ف نوفعضتسم م ليلك م '

 | الدان ذو نيستلل نيريخ الا ىلعو ضخ كوالا هو>حولا ىلع مكنه ىف نمو هيلع دوعيو | ا

 | ْْن م رنماملوقإسو هيلعدتل صدت لوسر تعاد نيو ج 0

 ٍ اضع رهين هيلا وةملكلا قارتفاةدتفلاب دار أدب دنت لاقودوادوب اد را ادوعنأ

 ا يلم ارت ا نم ىعاشلا نمريخ ىثاعملاو ىثشاملانمريخاهيف مئاقلاو

 تلا اولعإو ) ضيعت
 تفقاعاذا ( تاقماادبدش

 00 اناا
 ىأ فرظال هب لوعفمذا
 مكن :وك تقواؤ ركذاو

 نوفءضتسم 0 لذ ةلقأ

 هك نضر 1 رالاق

 مكفعضتست ةرحملا لق

 (باقملا يدش هلأ ن ,ًااولعا 7

 ( اوركعذاو) بقاع اذا

 متأذا / نيرحاهملا سشعماي

 "010+ لدلت
 نوروهقم(نوفعضتسم )

 ةكمضرأ ( ضرالاىف )



 ل م ل 0-3 )ا طعاو ١ :هدنع ا

 8ع

 ةصرفلاهنوفف هتنع ىا

 ىهو اهدحاوو_هىلا

 م نكشلا

 ةصرفلا هذه اومئتعاف

 2 0-2 ع
 هللاةعاطل ؟بولقاوصلخاو

 باقلا ص الخان

 ءانعامنيبوهنيوًاهاوسرو
 ةامحلا لوط نم هبلش

 هيلادناو ) هعناز عزي فيف

 كيل اولعأو نو

 ىلع مكشف نورشكديلا

 بولقلا ةمالس سسح

 ةنعاطلا) | ١ لضصداتخلاو
 اناددع ) ة-ت:ةفاوقشاو (

 او.ِظ نيذلانيصتال (

 باوخوه (ةصاخمكتم

 مكباصأ نا ىأ سالل

 متم نيملاظلا ب حتال

 ناس كما لادا

 لا نكاح

 هيفنال مالا باوح ىف
 لزتأ تاقاذااك ىبنا | ىنعم

 زاحو كح رطتالةبادلا نع
 | مكنم ىف نمو كنح رطتال

 رشعماب( اولعاو ) هريغو

 ( لوحي هللانا ) نينمؤملا

 (هبلقو ءرملانيب ) طفح

 بلق ظفحن ن ا نموا

 َّدح ناعالاىلع نمؤملا
 رفاكلا باق ظفحن و رفكيال

 نمؤيال ىتح رفكلاىلع
 ٍ اا وز

 كب رجن (نوراطح |
  مولظملا 10 .كلو (ةصاخركماولظ نيذإا نييصتال ) نوكتت ةئتف لك ( ةئتف اوقتاو ) مكلاعأب

 صالاخا كا ردامل ىلع ث>وأ اه.حاص ةنع أ

 ىلاعت و هد احس هللاوه وراد لعاف نم اهلدبال ا

 ع |

 باص |نم نيع.صا نيب بولقلا |

 4 مساتلاءزجلا )

 او 0 ا لا ل 1ع : هءلقو ءر ىلا ل عاود |

 لفغي ىسعام ا !ء عاط٠ هيا ىلع هيشاو دير رواا للا ىو 5

 هيث هللال وعن 3 قى اهتم .فصاو كا ص

 || ديغيو همنا نع 0 هبلق دبعلا ىلع هكلقل ليختو ربوصتوأ هريغوأ توملاب هبلق نيبو
 0 هنواقش ىضصق نا ناع الا نيبو هنو ةثذاحم دارانا رفكلا نيبو هند لو#عو ةدضاقم

 لصولا ءارجاو ءارلا ىلع اهتكرحءاقلاو ةزمهلا فذح ىلع ديدشتااب رملازيب ىرقو»
 ملاعب م كيزاجمف ه5 نورسشحت هللا هناو © هبف د رم هما ىلع فقولا ىرحم

 كيلا زارفطك هلا مكمي اينذ اوقتا هي ةضاخ ركنم اول
 -و

 !ظ نيذلا نيم صال ةنكق ةاوقناو ف

 لئاكتلاو عدبلا 5 ةملكلا قارتفاو فورعملاب صالاوق ةنهادملاو كرهظا نيب

 نيملاظلا بيصتال مكتباصانا ىنعم ىلع ىمالا باوجاما نييصتال هلوقنا ىلع داهجلاىف
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 لوقادهو هللادعاطو ناعالان يبو رفاكلانيبلوو هللاىداعمو رقكلا نيبونمؤملا

 نا ا هيلقو

 بولقلا 0 نال لوقلا اذه ىلع ةيلقعلا نيهار بلا تاددقو هنذانالا رتكوأ نمؤي

 سابع ناالاق ه# هيلقو ءرملازيب لوحي هللانا اولعاو 8 نوقزرب مهب دنع

 ناسنالان يب لوك ىدلا لاقودهاجمو كاحمتلاو ريح ن دعس

 ةدارالاكلتو ةدارالا اهمدقتن أ دال ىعاودلاو تت اداةتعالا كلتو ىعاودو تاع ا

 فنك بلقلا ف فرصتملا نا كلدب تدثف

 ان

 8 - ١
 هللا ؤهءاش 5 © م رف ىلاعت

 8 2 ا

 ا هفرمصإ ؛دحاو بلقك نجر لأ عياص نم نيءيصا نيب مدا ىب بولقنا لوشإ+ ا_سودللع

 كتعءاط ىلعاني واق تدب ,بولقلا فرصم هللا | طسوفم هلع هللا ىلد هللال وسر لاق مثءاش اش ثدح ا

 0 باقماي لوهنأرثكي . تا هللا ىلدص هللال وسر ناكلاق كلام 1 عع

 : لاقانملع فاخنلهف هنتّحاعو كيانمآ دق هللا ل وس راياناذ كد ىلع ىلقتبن
 .٠ . 9 ع 7

 00 ادهو ىدمرتلادح رخا ءاغ تناك اءاَش نجلا

 هللا هيزن> مزاجلا داقتعالا عم ءاحام ىلع هر
 3 ِِء

 .- نلاسملا ءرملا ىلع بحي“ تافصلا ثيداح |نم

 | ىتحهيلقوءرملانيبلوحت لحو نع هللاناةيآلا ىنممىفليقو مسأاو هحراجلانعولاعت |

 لقوأش لقعيالو عنصيام ى ىردال أ

 نا اولع اوهلئا لسس ىاولتاق مال |. مه رودص تاو مو ولق تغا اخ ةلقلاو مءضلا أ

 ةباغقاوناكو داهجلاو ل لاتعلا ىلا: اوعدامل موقاانا

 هبلادن أوف لحو نع هلوق دع ةءارح ِط واتم قو ادق ةيلقوع راانبب لو هللا

 ## ىصاعلا بقاعيو نع تيثيق هلمءا لماع لكىزجيثةرخ ح لاق ىعب 3 نرارجح

 لحوْع هللأ رخام «# ةصاخ يكمإ ولع ن كلا ني 0 ةاوقا و## ىل ! اع ردا ا

 مكب تازنناةنتق اورذحاو ىنعملاو نّتفلا ف
 ةتتفلاندارأو حلاطلاو حاصلا ىل |١ لصتو داعج - مام كا 0-1 ليةصاخ ملاظلا ىل اع رمصتقن مل

 دءر 2 ملا عوقو يه ددخحملكَو ا للا
 نكت آس .٠ أم -

 ريعو ملاظلا مح مكتباص ا ؟اهوتدات هنتق ' اوقتاوا هريدق ل رايتخالاو ءالتالا ا

 4 ملاظ!



 رشا ل 5 لافنالا ةروس

 اونمآ نيذلاا هبي َئَدف 0 ال ىغملاو كب نمؤنف كلدهشي ىتح كراش ١ ا

 نالو ىء_س امل هنق ريمكلا دحو #ُ 4 1 امد اذا فه ةعاطلاب  لوسرلاو هلل اوشا | /

 ىلصيوهو ى . لع 0 مال_ملاهيلع هنا ا و لوسرلانم معسأ هللا ةوعد. ْ

 ىجوا اهف ريت ملا لاق ىلصا تنك لاق تباحان ع كءنهام لاقف ءاح م ةاسف لف | ْ
 ناذ ةالضلا عطقنال هحاحا ند ليقف هيف فلتر لورا هللاو هسا نأ

 عطش نا ىلصمألو ريخأتلا لمتحنال سعال ناك هءاعد نا لئقو ةياحا اضيا ةالصلا ا
 اهئاف هيلي دلا مولعلا نم 5 كج 1 لوالا بساط عتينددلا رهاظو ءاغ ةالصل ا

 كو هيون ليشاد تلقلا ءاحل ١
 نفك هدونو ترم كلا لوهجلا نيعتال

 ةيدمالا ةايذعا 0-0 3 ا

 ةاعدقا 1١

 سيسهناقداهدلان 7 1 لاعالاو 86 داقعاا ن 00 مكادلا م هنلاق

 لحو نع هلو ع نوطضطر ع مهو ا همالك اوععمو ان م مهلايحاواو ىلاعتو |

 امهسمال داقنالاو :ةعاطلاب امهوسحلأ ىندإ © لوسرللو هللاويممسا اونمآ نيذلااهيااي#

 ا ناك هئاذ اصقانا ىحا و لاعت هلل ىلع 5 ا اوناكل قو معداشل

 ا نوقزر . م0 ردع ءامحال , ك1 وكل اهشلا وأ مهلتقو 1 4يلغأم 00 واذاركئاش | ا

 اثنمالاو 1

 ماعماذا ىلاعت هلوقىف ريمشلادحو اهناو !سوديلع هللا لص لوسرلا ىنعي هيك اعداذاؤ# 1
 رخآلاعم اههددحأأ ركن ياع'او ىلاعت هلل ةباجعسا 0 هتلاىلص لوسرلا ةباحمسانالا |

 لك نال ثوجولا سآلا رعاظ نإ لع ةيبآلا هذهب ءاهقتلا هكا ] لدار د

 هناىلعلدت ةينآلا هذهو هيلا هامد دقف لعفب عسودبلع هللا ىلص هلوسرو هللا ءيعأن م ||
 تنك لاق ىلعملا نب دمعس ىنانع (حر) هيلا هلوسرو هتلاعدام لكىف ةناحالان م ديال |
 هللا ل وسراي ت تلقفدتت 1 5 هبجأرف | !سودملع هللا لص هللال وسر 0 ديلا ىلصأ ([|

 بتكنب ىبا ىلع جرخ ٍسوديلع هللا ىلد هللالوسرنا ةريره ىنانع ثيدحلا ركذ مث

 هللالوسراي كيلع 0 ! لاقف اسوةيلع هللا ىلص هللال وسر لن فرصنا مث مث فذخو || 1

 ىلا هللا ىحو 1 اهفدحتإف ْ 6 هللا ىلصل مو 1 ءااق تكا د هللالو_--رايلاقف |

 ثيدللا زكذو ىلاعت هللا اش ناذ وءارالو للا: كبح ؟ اعداذالوسرللو هتلاوب مسا |

 هيلع هللا ىلص ىتلابة صتخغ ةباحالا هده لد ع

| 

 نسح ثيدح لاهو ىدمرتلا ةحرشأا] ١

 ا

 مهن ا ءاعدواليقو ر ا ءاعدل هذا هلك عطقب نأد دو ال 0 لعق مو

 1 د اذاىئعي 5 مكي لح وزع هاود #9 هنالص عطق نادلف ريدا كلا لمتحال | ١

 وه ةداتق لاق و ناع الاب ا 3 رئاكأ ان "كال ناعالاوه كدا لاقم ا ارح 4 فاما!

 تاكل قطاوه دهاع لاكو ضر ا 8 خصعلاو الاد فو تواقلا 0 هناآلا نارقلا ا

 جناب دنا تساوت يزف رسمك” يس تطال تا الر نيام واج د اس كامو

 ءأب 2 -أ ءادهشلانال 0 لت ةولزذلا كعب هبهنمحأ تان داهطاوه قم ندم ||

 1 ؟ك اءداذا لوسرالو هللاو# عسا هللا لش يملأ 0 هللا ىلص لاف لع تنكفأا | ||

 لب قاتندلوةلةداهشلوأ 1 ىأ لسو هب 1و: ىلإ تقلاف ىأإ [سوديلع هللا لص هتلالوسر لان لش د 7
 ( اونا نيدلاهيأي) |

 ماللسلاهياعد#ت باعحا ىنعي | كتوعدذا 0 نأ كتمان مالسلاكيلعو + ؛سوهماع هللا لص هللالوسر لاقث ١

 رم ل )|

 لوسرللو هلل اوبجمحا
 ريوضلا| دحو ) مك اعداذا

 هليقامث هد واك اضإأ

 هللالوسر ةباحم#! نال
 هتباهع-اك سو هيلع هللا ىلص

 ةعاطلا ةياهتالاب دارملاو

 ثدلا ةوعدلابو ل
 ( مل )ضرع

 مترو تنل مولع زم

 نأ مك 0 انال

 رعاشلالاق توم

 . هتلح لوهجلا نيعتال
 نفكم.وثو تيه كاذف

 ولممنال رافكلاةدهاوأ
 مهولتتو مهوباغااهوضفر

 1 كل كينإ وقل ةداهشللو أ

 هلل اوجأ(هل اوريععا)

 1 شا ! لركرللو )
 ميركياف ١ ىلإ (( كبح

 لاتقلان مكمل كيوكرمبو |



 ع

 ىدحاأ 1 الو هلصأو هلاثتماو رمال ااه ن نع اواون الوونأ الن طاب سعالاىلا ربا ةلام_حربوأ نالفق
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 8 وعما م 2 1 وسع غااذالو ؛سوهلع هللا ىلص هل هللأ ل وس ءاوا» هع 8 دايو 2 | وك ءأ ( ال ١ افيفخت نءاتلا

 ١ 0 نيبذكملا مضلاك ممل نومه وم منال 0

 اف نيقدصع|اوسيل م ا ( نوءمسال هه 96 اهلا مهو ) باتكلا 1 عساتلا زا م لع نوةفانملا رهو

 لوس راق ميلوناذاق

 ةعسق نم روهالا ض عل َّق

 عامسديشًأاهر ع ومانغلا

١ 
 لاق اق مث نم قال نم عار

 هتلادنع تاودلارشنأ )
 (نولمتديال نيذلا مكلا مصلا
 5 ِِع

 هقول ب ا نا
 رشناو متاهبلا ضرالا

 قا نعمص مهنيذلا متاهبلا
 سدح ,هرهل دج هنولقعيال

 ولو )17 لمعلا كك

 ءالؤه ىف 7 موف هللإع

 [ةلع ا كلا 5

 كلذدعب اوديرالاوقدصو

 (نوذرءمرهو)اويقتسا لو

 ناع من 2
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 ةعاطلا ىفلاقو ةيصعملا ف

 نا ) اضِيأ موف لو

 5 ودع صارعالا نءىهنلاودتعاطب 56 آلان ا 1 نافلوسر ل ني اواوتنالو ا

 علي نموىلا 0 هلوقا لو_سرلا ةعاطوق هللاةعاط نا ىلع هسنتلاو ةئطوتلل هللا ةعاط ا

 مناو 0 ةعادطلا هيلع 0 ىذلا سالا واداهحلل ريوصلا| لدو هع دقو لودسرلا ا

 ١ ِِع َ
 3 1 ا نو اعاعم - نوءمسلال مهو ماعدا اوعدا 0 نيف املا وار كلك ْ

 عر مهلتج مث مثاهبلان ره مهدع هايا 6 نواقعبل نيذلاركل اه ق 7 0 هلا هل |

 ىلاعت هللا رك 5 وديلعدللا ىلص |

 6-2 أ

 رقلاىنعي # نوعمسل م ناوا# ا

 اونآر ضل 9 نماومعساع در الو ؟ْن نواظعتي الب مهد نو ىو عسا ا

ِ 
 ل نم رشد ١ ىعلا 3 هللأدتع تاوذدلا رن | دج ||
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 مرش مه سابع نبا لاق ا

 ورك لصح ول مالكا ردقو هدودهوب هللا اع أ

 هدودح و ,هدانعا دنع |

 ع هلا أ وعدا | ىأ ( انعم- اولاو نيذلاك اونوكتا و

 ا اولاق نيذلاكاونوكتالو# قيدصتو مهف عامس ظعاوملاو نآ 1 ردلأ و نوعمتت

 ع

 متاهبلا رشوأ ّضْرآلا ىلع بددام رش هللا دنع با ودلارم ف نا مم ا 1 , نوءعدال

 مهل تدتك ةداعس © اريخ 0 هللالع واو يف هلل 2 أواضفو هب اوزيدام مهلاطبال

 مبف ريحال ن ١ لعدتو هك ريععس اواو مهفن عام 3 يع 42 ص 0 -آلاي اعاقتناوأ

 4 نوط رعد مهو 0 لوبقلاو قىيدعتلا داعب اوديراوا

 داهحلاق هنرصن ودتن وهم نعوذةتع اوضرعتال ىنعملاو

 مهوانمعسو# نسب هكاولاةنبذلاك اون وككال وإلي مكلع ىلت.نآ 1 2 ا 0

 ع نيقفانملاةفصهدهو طعا ول

 هللادتع هللا د قِلَح نم ص 20

 « نولقعالذلا #9 هنواوشالف هنقطنلا نع © ركلا © قحلا عامسنع © مهلا ف 5
 ع 25

 مهلوقعي مهعافتا ةله باود 10 هءولشالوديسو هسحاهللا نع نومها ىنعل

 1-9 1 هَ - 0 .

 2 ا 23 8 .
/ 0 

 نالخر , الا عهنم يسب موعءاوللا نارحأ اون اكو "ىلع أمونامرج اواتةفاإسو ةيلع هللا ىلص

 مهتفت عام دي © مهععسال اريخ مهف هللازعواو رف ةلهرحنب طبوسو ريعنب بعصم |
 دلعي نأ توغق الساح ناكام ناك ان دلا رت ءامال !لاقدهتلا اعولو ىنعمو ةعالوبقو عافتناو 3 |

 مدعي سقت ىف همدع نع ريبعتلان سمح مر حجذأق دما ع مز اوان 5 هدول هللا زع م دعف هللا

 عامس ظعاوملاو جحا هللا هدا يح

 نادعن يعل 3 م اواو مهفت ا

 !(ةهلوقا لئالدلاو
 طظعاوملا نم نوعم- اع ا 0 هربحال هنااع

 ىأ
 نوضرعم هو قا عام نع اول ل تعي ه# نو وص رغم مهواأوأ وتو

 اس ولع هللا لص ىتللنولوه 00
! - 

 ليقوهروهظدعب قحلا م م ذل 2 |

 | هناهس هللالاقف كلنمؤنف ةوبنلاب كلدهشي ىتداكزايه امعش ناك هداؤايصق انلىجا |

 ا ورادلادبعونب مه ا (انممساولاق نيذلاك)
 . 0 0 قلما ) با ودلارش

 ار 1 (مهمعسال ةداعس )ع ا ريخ) ر ادلإ دمع جب ّق ) م ة هللازع ولو 3 ووهللامان روهقشال

 ع

 او
 6 ىلاعتو ) 0 هو ) هءاحتأو ثرحل 2

 1 نيذلا ) قحلانع (مكلا) قخلانع ( مصلا هتلاد
 ) مهحعسأا و

 هنن وب داكم ( ن نوح رعم مهو ) ميبق هللا بعل تا نع( هع :ءاولوتل )ناعرالاب .همركا



 1 7 ركل ريخ وهف 0 لوس هكر رفكلا نع 5 0 3ك

 مكيلع هير صتل# دمن 9و هحررا هك اودوعت ناو 9 نيلزنملا ريتخو نررادلا ةمالس |
 ءانعالا نم . آه مكتعاج كتف مكنع © عع هدد ناو يك ع نادل ١

 ًأرقو ٠ ةنوءملاو رصنلاب # نينمؤملاعم هللازاو قه ركتنذ 6 ترثكولو 9 راضملاوأ |
 امزدت الا ليعو كلذ نك نا :مؤملا عمهتنانالو ىلع عفلاب

 لباكعل 5ع ووك نااورعتلا 0 ءاح دقن اورص:ة_ست نا ىنءملاو نيتمؤملل باطذ

 راكتالاب ركيلعدمن هيلا اودوعتناو مكلري+ وهف لوسرلا هرئأتسي اع ةبغرلاو لاتقلاي

 نيلماكلا م هلا رصنلاب مكعم هللا نكيمل اذا مكترتك ذئنيح ىنغت ناو ودعلا جيمتوأ ١

 ناو صفحو ماع نباو مقا عفان

 42 > ) رضنلا ىأ ميلا ؟ءاح دقف اورصتتست ىأ اوهفتست نا نيلسملل لح و نع هللا 7

 ريوس وعلو 0 هللا لض هللا لويتر ىلا :انوكش لاق ترالا ن تاَح نع |

 لج ررلا ذخ ور مكلبق نم ناكدق لاقف انلوعدت الأ انل رصنتستالا انلقف ةبمكلا لظ ىف هل |

 طشعو نيفصن لءمت ا ىلع عضويف راشنملاب ىنؤي مث م اهف لمص ضرالاىف هل رفحف ا

 مل هللاو هيد نع كلذ هدصيام همظعو هد ودا ديدملا طاشماب 1

 1 ىلع بذل و:هللاالا فاحالةترهرطس (لاءاضص 5 لل 1
 ةيآلا بنك نب ىأ هيرسفام لع ثيدحلا اذهب ىوغبلا لدتسا تلق نورختست ككل أ

 ا 0 ةروكذملا ةعتولا هذه نال رظن هيفو |[
 ١١ نكلو عأ هتلاو ةينآلا ريسفتب ثيل ٠

 الأ اذه هلئا ن

 هااسو ردك هللا لذ سو هيلع هللا لص ىبن

 هللا لاق هوادر طوس يح ةلشملا كاسل 3 ملأ و نيتتئاطلا ىدحا نم هدعوام زا
 0 هللا دءوامزاحجناو رصنلا ! ا ىندي اووهفتست نا هل احم ىلاعتو اس ظ

 دعا نم مكيلع هب منأ ام لع هنلا !وركشأت أ
 | قيليال مفلا ؟ءاح دقف هل ةلؤق نال كرا كولا ادعو هب « دعوإم خان مكتاعد |[

 ها
 منيلط ام مكل لصح دقن ىنعي مقل | 1
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 ١

 ا

 0 ع ل 3 رصد اذاامأ ءادعالا ىلع رفالاو رصنلاب ا 0 اذا اذه ديول | ْ

 باطخ وهف 6 ركل ريخ وهف اوبذ و نوف ىلاعتو هءاهسملو دام رافكلا هيداربنا 0 1 1

 0 31 كارم م نءودلا - 00 0 3 30 افك 1 ١

 قع 0 دءناودوعتناو 0 رسالاو لتقلا نم صالخلا وهف امدلاف 1 باقعلان م" 1

 قت ىو 8 2 يلع هرمصت ءركيلع ةطيلش كعز مسوديلع هللا لصد لاتقل اودوعت ناو 1

 ريدا #6 ترثكواو 9 انش ركع قفتأل مي < أعط كعاج ىندي 0 :كيع أ

 اهماابوإ# ل - ونعهلوق دع رافكلا رشعمابم : مهل رصنلاب ىنعإ 9 هللان أاو# |! أ

 الو - نفتلاو لاملا لد هيف نالداهملا ب ا ِ هلوسرو هللااودمطأ اونمآ نيذلا ْ

 لوسرلا قحىفالا ميال ىلوتلانال يس هيلع هللا لص لوسرلا نعىنعي # هنعاواوت

ا
 

 ظ

 ظ
 ا
1 

1 

 أ 6-2 واوتالو هلوسرو هللا اوعطأ اوننآنيلاهيأي ف كذدك يو مهائاف ١ ا

 ا وعام ا و اج ل اج م جسوم ب يوجب سبب وج وو هجوما جو اا الا ورش وج مو بوو وسي وع ب مح حم وم 01 100608097 حلا مب ديد وحعسسم م ا وع دوج اذ ١ روس نع اا تسو جوجو م جسم وح هج سم ممم جمبب بووح تج] و 1717 ا لو انج ته تل 7277709”

 ( ريخ ١ املا 2 1 لاقل رو ١ / ف وهف) )سوه ![ نتا هللا ىللصهللالوسر دال

 أ

 نا دا ١ ركمج )م و

 هللإ ها اددع ) 1

 َدَف ميفلاب ) نينمْؤملا عم

 0 الصح وىاشو

 كلذ ناكرصنلاب نينه ؤملا عم

 هدؤبو مهريع 0 ابو

 هللاناو هيلا ةءارق

 52 ٍِء 1

 نذلااااي 0( نينمؤملاعم

 ةلوسر واللا وحطأ |ونما

 رواش رخل لو

 ةعاطنالوءوضر 1 ا

 اق ا ةنعاطو ل ا
 لودر را 6 1 دد>او

 0 0 اد2و
 81 ىصلا

 قرف انبلا,ءةعوح رك
 عقال لاجالاو ناسحالا

 رفكلانع ( اوهتنم ناو )
 نم( مكلريخ وهف)لاتقلاو
 (اودوعتناو)لاتقلاو رفكلا

 مالسل اديلع ندع  لاتقملا

 م زهو مكلتق ىلا( ل 0(

 ىنفتناو ) ردب موب لثم
 مكتعاج ) م نع

 هللاباذ_ءنم االه)

 نتعلا3 ١( تقداشللو )

 نيعم(نينمؤملاممدتلاناو)

 هوك

 (هنعاولونالو )حصلامأىف ( هلوسرو.ةللااوعبظا ( "كلا 2 اا ف5 )) وف[ ا نينمؤملا



 0 ا 52 1 عساتلاءزجلا )م

 6 الإ ترظن نأ بشن أإف اهلثمىللاقفرخ آلا ىنْزْغَو لاق كلذإ تردعتف انم لالأ

 ]لق هلع نالأست ىذلا امكبجاص اذه نايرتالأ تلقف سانلاف لوجن لهج ىبأ
 0 01 هكالعا هللا لؤسر لا افرصنا / هالتق ىتح هايرضف امهيقيسب ءاردتلاف
 رظنفالالاقف ايكيفيس امتيهسم لهلاةذهتنتقانأمهنمدحاو لك لاقفهلتقامكي لاقفءاريخاف
 | الع هلال سهلا لوسر ىضقوهلتق كذاك لاقفنيفسلا ىلا إسوةيلع هللا لص هللا لوسر

 ا نس ةأنع( ق)امهنعهّللا ىض رءارفعنبذاعمو حوا نب ورع ني ذاعم نالحرلاوامهلهيلسب

 " قلطناةلهجو اعتصامات رظنينم سو هيلعهللا ىلص هللا ل وسر لاق لاةهنعهللا ىذر كلام

 " باتكىوله> 0 0 !اةدرب ىت>ءارفعاش ا هيرض دقءدح وفد وعسم نب

 . قودموت هلتقلاقوأ هوقلتق لح ر قوفلهو لاقف نأ هلاقاذكم لهجأباتنأىراغتلا

 7 لهجوبأاذاف ترمس لاقدوءس ن  هللادبعنء# ىنلتق راك أريغولف لهجو ًالاقف ةياور
 ' هباهأ الولاق رخالاهتلا ىزخأدق لهجابأي هللاودعاي تاقفدلجر تبرضدق ع يرص

 ص

 طقس ىتح ًايشنذيإف لئاطريغ فيسبهتبرضف هموقهلتق لجر نم دعأل اقف كلذدنع
 110 / 3 ع ِِء "ع :

 ٌ هنألاق ارصتخم ىراخلا هحرخاو دوادوبا هحرخا در ىح هن رضف هدد نم هقم_س

 نوكرشملا لاقةمركع لاةوهوملتت لحجر نم دعأ له لاقفقمر هبوردبمون لهجابأىنأ
 دقف اوعفتستنا لجو نع هللالزناذ قحاب هنيبواننيب مفاد هيءاحام فرعنامهللاو

 امل نوكرشملان راك ىلكلاوىدسلا لاقوءاضقلا ؟ءاحدقف اوضقتست ناىنعي وا

 ىلع رصنا مهلا اولاقوةيمكلا رات اتسان اوذخأةككن 3 سو هيلع هللا ىل 1ص ىنلا ىل 1 او>رخ -_

 دقف اوهفتستنإ تل زن ةيفق نيشدلا 00 3 مم رك ًاونيتتفلا ىدحأو نيدثللا

 ىدهالر صنلا ناك« رلاناه ىلعوهو رصنلا مءاحدقف الف رتضخشستوإ ىلإ محفل كءاح

 "نب هللادبع ىنثدح قءمانن دع لاقو !سودهيلع هللاىلص دم بامسا مهو نيتفلا

 نم مد هللا لص هللالوسر عرفامل حوتجانب ورع نيذاعم لاق لاق 0

 انس كركال مهلا لاقف لتقلا ل ع ملينا ماشه نب لهح قابس د د ةوْنَع

 هناىنيرضو لاقدهقاس فصم همدق تربط د دب رمخ هب دمنا كاك داعب ام ث ند هتلمد

 ما تلتاَف دقلف هنع لاتقلا ىضهحاو ةدلحج تت ىدي حراطف قئاعىلع ةمركع

 اهتحرط ىتح اهب تيطع مث ىئدق اهيلع تاعج ىتذأ الط ىنلخ اهبحعال ىناو ىوب

 .هبرف قمر هبو هكرتو هنأ ىتح هبرضف ءارفع نيذاعم ريفع وهو لهج ىبابع مث
 هقنع ىلع 0 تو فرق قار 17 هندحو هللادبع لاق 0 0 هللا دبع

 ىريخا ولت كح رم دعا ىازخأ اذ اعو لاق هتلاودعاي هللأ كازخأ له تاقف

 دل لي وال ! لاك لاق ا عا نع ىور هلوس رلوهلل تاق ةلودلا نأ

 هللا لوسر كلا هدد تّدح مث هسأر تززت>ا مث ابعص قلم مغلا يور ا تقرا

 ىذلا هللا لاقف لهح ىف أ هتلاودع 21, اده هنلالوسراي تلعن سو هيلع هللا ىلص

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب هتنقلأ مث هريغ هلال ىذلاو من تلقف ات هريغ هلال

 لاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر بادحال 0 اذه بمك نب ىبأ لاقو هللادمك

 6 هللا )



 ا“

0 
 ىتعملاو السيح ءاسطع 4 لافنالاةرود م ( انس ءالب هي «0 زهعح هنم / بطر و( نينا ىلإ اد لعد

 ؤملاىل َن 34 ( هأ_دعم لق دوصقملاو هإئ وهام ىلعو ل والطيب طقالانا تفرع فو ا ل ريدم اذان ناتحو ا! و 00

 كلذلالالعف 4 ا -
 00 كا 7 0 لزن هنا ليقو مهبواقىف بعرلاب ىىر هللا نكلو ءابصخلاب تيمرذا ثعرلاب تيمرام |

 مهاعدل ( 5-2 هللانا ) /
 كا ىىح روك ال مد هم 8 جرت ملودحا موب لاا ن.ىبااهب .ن :.فىط ةئعط ىف :( ا

 مسهلاوخاب ( لع ) |
 د 00 ْ ٌ روهجلاو هشارف ىلع قيقا ىلا ن ب داك | اذ نصا ودرع 7 مواوامز مهسةيهروأ |

 ش

 مذ ةراش د ا

 أمرا ١ 0 هلام عقرو فحل نكلو ا ةزدحو صاع نبا ارقو«لوالا ىلع | ||

 ًْإ رصتلاب ةوظع ةيعن م 2 ءآو # انسح ءالب هئم نينمؤملا ىلبباو © نيعضوملاىف | 1
 0 0 مكلذ سخلا ا

 ) ن.رفاكلا 3 نمهوم

 ل مكلذ ىلع فواطعم ىئ | عفرلا هلو قلو للا كك ءالبلا كا ناش ا م مكلذ 9 ارد 1 ا

 نيهوتونينم ْوملاءالبادارملا | هل هكع فوطعم ه6 نب رفاكلا 0 هوم هللانأو ف هلوقو مكلذ رع دوصقملا

 دك نهوم ن رفاكلادبك ريثك نبا ًارقو»مءايح لاك طباو نب رفاكلا ديك نيهونو نينمؤملا ءالبا دوصقملا ىأ ]|

 ا اووهفتست نا وه فيفحلاو ةفاضالاب دك نهوم صفح و دي دشتلاب نهوم ورعولاو عفانو | أ

 أ اودارا نيحرهنا كلذو مكهتلا لبس ىلع ةكم للهال باطخ « محلا ؟ءاج دقف 1

 اورصنتستن ا (مفلا ماج
 مكبلع رصنلاكءاح ددقف
 ةكم لهال باط> وهو

 ١ م 9 ملع ا مءاعدو مهسافتسال ل 0 هللانأ 0 تاي لا ةدهاشمو ة هيف مغلاَو ١

 صفح ريغ فوكو ىاش
 نهوم صفح دك نهوم

 نييز | مر 1 | ىلعارم هنامهالاا واق وةبمكلا راتسايا ولعت جو رشا . ا

 ْ ةيظع د نيرعل 1 نينمؤملا ىلع . مناد ىنمي## انسح ءالب هضم نينمؤملا ىلع او م ا قحا 1

 1 ةففنأ | ىنمع انه ا الل نأ ىلع نورد 2 0 باوثلاو رد>الاو ةينغلأ و سدا ا

 ا ىتعي## كلذ هي لح و نعهلوق *« ركل اوداب ىندي# ماعم كاعد نب« ع هللاناإ# |

 نا اود 1 ا ل ا

 7007 2 67. 1| انلبف مهيلع رصتلاو ع رفظلا نمنسخلاءالبلاو ىرلاو لّدتلا أن هترك د ل | أ 0
 راما اوقاعت اورفش 2 5 1

 0 مسهللا اولاقو ةبعكلا ا ديك 88 فءضم ىأ 4 نه م ومؤل# كلذ ّ هللانأ اولعاوىئعي «و ا

 هرصناذ قح ىلع دع ناك | اذه« علا ؟ءاحدقف اوصفتست ناوي لح و نع هلوق# مهدبكو ,هركم ىنعي هكر ءاكلا
 ان رصناف قآل اىلعاتك ناو ْ نإ كلذو ر ردن موي 0 هيلع ا تكا 0 0 ملا ع باطخ |

 باطخ اووهشتست نا لبقو ا هللا ىلص ادعكو 2000 قع راع ناكاجأ مهلا ناعتللا قتلا ا ردبإ 0 لاق ليَ ايأ |
 آو ناو دوما ١ هرمصن اق كددَع اريخ ناكاش أ مهللا لاق هنأ لقو مولا ا محرلل اعطاق و هيلع ا

 عنصيل ( نينمؤملا ماو 0 نا ة دب لا ىعمو |ووعفتستا نا لحوْع هللا لزئاو مويلا 2 هجلرل عطقأو رخأ |

 بارتلاىىرنف(هنم)نينم ؤملاب | ىقف ملاظلا ىلع مواظملا رصيف نيتتفلارظأو مرلل نيقيرفلا عل انف ىلع هللااومك رسل

 ( انسح ) اعينص ( ءالب ) | لطبملا ىلع قحلاو ملاظلا ىلع مولظملا ةرصنب هللامركح 3-5 ىنمي ملا كدا
 (عيعس هللانا)ةهنغلاوةرصتااب | فصلا ىف فقاواىنا لاق: طر نع( ق)عطاقلالععوطتلال

 مكترصنب (ملع) مكئاعدل | امينانسأ نس راضنألا نمنيمالغبانأ اًذاذ ىلاش نعو ىبع نع ترف موب
 كلةينفلا اوترصتلا م كذ)
 كنه ومها نإ( نأ

 (نبرن ا 1 فعضم | ْ
 ١ توك 6 هداوس ىداوس قراشإل هتبار نبل هدس ىسفن ىذلا وف سو هيلع هللا ٌ ١

 عا زهلا ل لا 31 ا ثدح مكيلعهءاحصأو د و هع .اعهللا ىلص كام ةرسن لا ) ميلا اج دقف ) ) اورصنت

 مهلعهباعحاو سو هيلعهّللا ىلص ان مساؤكبلاامم>اونينيدلامركاو نينيدلا لضفأ رصنا ملال لاقف

' 

 نكد م مهللا نيا كلشفأو نيقيرفاا ريخو نيتثفاا ىدها رصنا مههللا لاق ليقو | ا

 ا فرعت له 3 ل لاذ اههدحأ 3 زمغف املا علضأ نيب 8 نأ تنل

 ىلض هللالوسر بشي هنا تاجا لاق نا اهلا كا م تاك أ
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 داي ( تيمر امو )

 (ىرهتلا» نينو تمرد

 اهسمر ىتلا ةمرلانا قع

 ةقيقللا ىلعتن أاهمرتملتنأ

 طر أب املاهسهرول كنال

 رشلاى رترثأ هثاسامالا
 هنلاةهر: تناك ار كلو

 ىلالا كلذ ترا كح

 نا ناب ةي آلاىفو مظعلا
 دنلا كفاشم : دعلا لكشف

 اَتلُخ ىللاعت هللاىلاو اسك

 ةلزيدملاوةيربحلا لونا ال
 ديعلا نه لقلا تينهنال
 هنع هافن مث تيم .ذا هل م

 هلوش ىلاعت هللدتن 11

 هللانكل وىجر هللا نكلو

 ىر هللانكاو مهاتق

 8 زجوىب اش نكل فيفخم:

 ( تيمرامو ) ةكئالملاو

 هوحويىلا بارتلا تغلبام
 00 وامرذا) نينا رنا

 غلب ( ىمردتلا

 م م عساتلاءزجلا )
 ىنتدعوام فلاتمأ ىبا مالا كلوسر نويدكي اهرذنو امال تءاح شرق مق

 لوانت ناعلا قتلاالف اهب مهمراف بارتنم ةضيقذخهللاقو مالسلاهيلع ليربج هانأذ
 هنيعب لغشألا كرشم قاف هوحولا ةتهاع لاقو مههو>و قابس ىرف ءايصخلا نم امك

 رحافتلا ىلع اولبقأ اوفرصنا امل مث مهنورسأيو مولتش نونمؤملا قدرو 0

 نا هريدقت فودحم طظرش باوح ءافلاو تكلزنف تارساو تاتق لحرلا ل

 1 هإصوت امر دمماي # تيمر امو #© مهلتق هللا نكلو مهولتش ف 0

 « ىر هللانكلو 8# ىرلا ةروصب تينا ىأ # تيدر ذا هِي هملع ملا

 مهرباد عطقنم متانكعو اومزهنا تح اعبج ىهنعا ىلا اهلصواف ىرلا ةياغ وهاعىتا

 رددت لهالاف 4 ىرهتلانكلو تيمرذا تيمرامو وو مهلتقدتلا نكلومثأ مهولتقتإف

 تدرووارد اواوزن ىتح 0 دادس !سوديلع هللا اضل لوك بساملىزاغملاو

 دعس نب صاعلاىبل مالغراسي وبأوجاححلا ىنيادوسأ مالغِإسأ مهيفو شير اي ور ميلع

 ةلع هللا لص هللا لوس
 الكشلا

 لاق ىردنالالات مهددعاملاق ريثك الاقموقلا 5 !سوديلع هللا لص هتلالوسر لاقف
 نيبامموقلا ٍسوديلعدل 0 ةرضعام ول الاقماوب لك نور
 ةعم رن نةبشو ةعسر رن ةشعالاةشيرق فا رهام ميفن ,مامهل لاقمت تعا ىلا ةئارعسملا|

 مط مكحو ماشه نب ىرتكلا و أو

 ر امهللاَف | وةلع هللا ىلص هللالوسرملا امجاوتأ و اههوذخأف

 بيثكلاو ىوصقلا ةودعلاب ىرتئذلا بيثكلاءارو مهالاق شيرق نيألسو

 ثرح نيرضنلاو ىدع نءاذم ودماز وصاعنب ث رخلاومازح نب

| 6 
 لاف ورع نب ليهسو جاد اننا هينمو هباو فاخ نةبمأو ماشهنب لهجوأو
 اهآرو شيرق تابقأالف اهديك ذالفأ ركلا تقل ا دقةكمءذه !سوهيلعهللا لص هللالوسر
 ىداولاىلا ءاحلمرلا تيثكلاوهو لقنقعلانم بوصت !سوديلع هّللاىلص هللال وسر

 كرصنفمهللا كلوسر بذكتو كداحناهر خو امال تابقأدق شيرق هذه هللا لاقف
 قتلاالف اهب مههراف بارت نمةضق دخ هللاقو مالسلا ةيلع ليريبح ءاناف ىنتدعوىذلا

 موقلاءوحو هبنىمرف بار ث هيلع ءامصخلا ع افك سو هيلع هللا ىلص هللالوسرلو انتناعتللا

 زمه.رخممودفو هنيعف لخدوالا كرشم قبإف هوجولا تحف ىنمي هوجولاتهاشلاقو
 ان دزناوةداتق لاقومهنورسأيو منولتقب نونمُؤ أ مهعموأو 0 0 ىد با رتلا كلذ

 موقل |ةنعمىق ةاصخ ىمر 5 تايصخح ثالث ردنمو هذخأ 0 وهيلعهللا ىلص هللالوسر :نأ

 هلوت كلذف اومرمانءوحولا تهاشلاقو مه رهظأ نبذ هاي موقل اة رسسيف َّق ةاصحخو

 افك ى ر نارشلا نمدحأ سو ىف سيل ذا ىئردللا نكل تيمرذاتمرامو لح و ْنع

 ب ال اا ال اال اال ااا سبب محملا

 ١ تردصىرلاةروصف ىش كلذ نم اهف لخددقو والا نيع ق سالف شدد هوحوىفىصدخلان م

 ىععملا ادهلف لحوْنع هللا نم ردص اهريثأتو ملا ىلع هللا لوسر نم

 كيمر غلب هللا نكلو تيمرذا تغلب امو ةيأآلا ىنعمم ىف ليقو تابثالاو ىفنلا 2
 مهيولق ىف بعرلاب ىمر هللا نكلو كتايصحب تيمرذا مهبولقىف بعرلاب تيمرامو لبقو

 ( ىتح )

 ا ااا ا ااا 1

 اع + و

 عادا يودع



 1 لمة روس 7 ]ع ْ تأ "5 قل

 ا نار هلل لاعت 727 اع ةدقادز الك 0 «راصلا دو منهج ءاوأمو |[ 1

 برا ىف هعم ن.رضاخلاو رد لهاب هَ طصوصخم ةيآلال قو هب آلا مكنع هللاففخ | | ا

 ع راع اقلاو هيلع كطيلستو ؟رصنب # مهلتقدللا , نكلو © توق 0 ١

 ا | ةالصلاهيلع لاق لقنقعلا نم شيرق تعلط امل هنا ىور مهبولقىف

 سئيو متهج هأو امو

 زي# نزو و ( ريصملا

 "ا ل لميفتم

 لعفتم ءانيفزوحن زاح نم
 وار كلور وعم هلع

 اورساواولتقو ةكملهأ
 لوَش مه لتاقلاناكو

 لقت رسأو تاتقارخافت

 نكلو مهولتق إف ) مهل
 باوح ءافلاو ياكل

 ١ بضغب عحر دقف نيلسملا ن م َةّمق ىلا زيمعلاو لاتقلل فرحملا ىهو نيتلالا نيتاهىف 7

 هي ريصملا سثبو منهج ءاوأمو ه هتلازس

 #20 ةيآآلا هذه مكحىف لصف اج
 ناكام هنال ةصاخ ردد لهأىف اذه ىردلا دعسوبأ لاقف كلذىف ءالعلا فاخا

 ةئف مهل نكت ملو مهعم ناك عسوديلع هللا لص ىننلا نال ردبموب مازمنالا مهلزوحي |
 ان ىلا اوزاحنا اوزاحنا ولو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نود اهلا نوزيحيي | 1

 مهلع هللاددشُو ةعم نواسملاو هسفن 0 هللا ىلص ا اها نع ةانع لوألا

 صضعب هَنَف مهضعل نيإسملان راف مويلا كلذ كعب امأف راد مولا مولع همرحو مازمالا سحأ

 ا كاعضلاو ةداقو نسحلا لوق اذهو ةريك هرارذ ن بالف دع ىلا ازيمعم رافلا نوكف

 هللا لاق 1 مول نكاح اف ردي م 1 رانلا انج وأ تيس نأ ديزي لاق |

 ا هدعب نين 6-0 3 3 هللاافع 1 5 5 ناطرشلا 0 اعا ىلاعت |

 لاقاملو 5 8 اه 9 0 ا 0 "دانا را 0 0 نا هللا
 هيلعدللا لص ىنلل ليدبج ١ هلوق نيىلسملا ةئفانا 0 ا مث لبال لاق نورارفلا نكهللالوسراي انلقف انمزهلاف |
 بارتنم ةضيقدخ سو | صرخملاو ود ءلانم رارفلا نويلطي ةلوج ساناالاح ىنعي ةصيح سانلا صقل 1
 قات رف اه مهمراف ول لاقؤ باطخلا نيرج ىلا ديا اج ةديبعوبأ لتقام نيس نب د<#© لاقو برهلا ا

 تهاشلاقو 5-6- هرهظ ىل ىل و نمد 1 ٌق> ىف ماعدي "الا ركح مهضعب لاقو اسم لك ةئف 3 هْنَق هتك لإ زاحتا | 1

 ناو روصلا ع لوانتيف ماع باطخ اذهو اون ا نذلااع ا هلوق ليادب امرت

| 
 | ءاحو بيشلا صوصخخمال' ظفللا مونمجب ا ةربعلا نكلزدب اعف تلزت هب الا تناك ا
 هاوقشةخونم هي .ًالامذه حابر ,ىنأ نبءاطعلاقر و فد>زلانم رارفلا رئاكلانمشيدحلاف |

1 
١ 
1 
1 

 1 نار 0 52 ري
 ةذ ا

1 1 

 كرسشم قاف هوحولا

 ليقاومزماف هنيعب لغشألا
 ) هاوامو) هللا ند لمس

 | هذهيف الا كلذب تدعستف ملثم نم اورغ نأ موقل سلف ركنع هللا ففخ نآلا ىلا#ت |
 ْ مهلزوجنال ,ه ودعنم رطشلا ىلع اوناكاذا نيلسللانا املا لعأ رثكأ | اذهىلعو ديل
 0 مهل زاح نيلثملا نم مرثك أ ودعلاناك ناو ,هروهظ مهواوبو هنماورشب نأ |||

 نكلو هولتقتإف لف لجو عدل وق# رف دقف نين ”نمرف نمو رش ملةثالثن م رف نم سابعن:ا |
 لوقب لخلل لع ا وفرت ال هنأت ةياالا علو زن بيس دهاجج لاق# مهلتقدللا
 نكلو كوش مهولتقتإف ىنعملاوةب.آلاءذهتلزئفانالف تاتقانارخ ”آلالوش وانالفتلتقانا |
 ةكبال ملإب كيا هدا دمأب م اتق هللا نكل وءانعم لءقو يلع مكتب وقت و كايا هرمصنب ىنعي مهلتقمتلا |
 مهلتش متر *اناوريدقت فودحم طا وجا مهولتش إف هلوقىءافلا ىرشخزلالاق |

- 

 سئبو منهج ) هريصم
 رف ) هيلاراص ) 1

 نادل ) مهودلتش
 ليئاربج (مهلتقمتلا نكلو) ا

 ا

1 
 ا
 ا أ



 يتلا عطودر هاظااعضوفةرخ هلأ مكلىذلال >5 اللا عم لحاعلا بادعل ا اذهاوةوذ ى أعم ىنم: ( راثلا ب اذعنب رفاكلانأو)

 اورفك نيدلا ن ند فر لا 2 2030 ب2 4 عساتلاءزملا م اذا اونمآ نيذلا اأ)

 ىلع فطع ! [عافلم < راثابانع نب رفاكلل ل 2 ةقطاع ءافلا نوكتل مكيلعوأ اور ثا لثم
 ىلا شل حل

 فحزب هب اك هرثكلىر

 فز نم ابد بدي ىأ
 ىصلا

 ىمسالملق الق

 الف ( رابدالا مهولوت
 نيمهزبم من اوف -

 مهو ولاتقللمهومتيقااذاىأ

 اورشالف ليلق متأوريثك
 ددعأا ىف مونت ناالضف

 نم لاحوا مهوواستوأ

 ها ىلع تداذا

 الف)ردصملاب

 نيقيرفلا نموأ نينمؤملا
 نيفحازبم مهومتقلاذاىأ

 م-لهلوب ّْن نمو ) متأو مه

 )َ 6 رمالا ءريد دئموب

 ركلا وهو (لاتقل) الئام
 هناوودع ليح رفلادعب

 وهوةيلع فطعي مث مزهم
 5 ( برا عدخ ند

 (ةئف ىلا) امضنم(١ زيهم

 نيملسملا نم ىرخ اةعاج ىلا

 ريح نم نالاح اكو

 هللا نم بضغب

 نذلا اهيأاي رانلا تادع)

 نذلا متنقل اذا اونمآ

 (افحز)ردب موب (اورفك
 ( مهواوتالف ) ةفحارم
 0 ,ايدالا) ههنماول وتالف ىأ

 «رقو + امس ا

 ةرخآلا ىف مكل لحا امعم م كل لك ام اوكؤذ ىدملاو عم 0 ككل كلذ
 -اوا لح لا ل ا نا ىلع ةلالدلل ريمضلا عطو» ع

 نبذلا متيقلاذا اونمآ نيذلاابأ اي فاثثتسالا مع رك

 فحز ردصم وهو نوف>زب ”” نأع جزكتا ير كس ارت كا

 لاخلا ىلع هءاصتناو فوحز ىلع محو 3 هدإ عم الملق الملق هدوقم ىلع تداذا ىصلا

 رهظالاو مكنم لقاوأ م كثم اونوكينا نع الضف مازهنالاب 5 رادالا ,هولوت الف
 افحز بص نا زوحو 5 لإ لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح هلوش 0 اهنا |

 مهيلا نويدنو مكيلا نوبدب نيفحازتم مهوقيقلاذا ىا لوعفملاو لعافلا نم لالا ىلع

 اواوتنيح نيتحموب 0 نوكساع |ناغشأ نارك هدحو لعافلانم وا اومزهنت الف
 ريرغتورفلادعب ركلادبرب هي لاتقل اذر مم الا هريددئم ون مهل وب نمو قهافل ا ريشعانُا م هو
 نيلسملا نهى را ةئفىلاازاحمم وأ ه6 ةئفىلا ازيمصم وأ بركلا دياكم نم هنا ودعلا

 ىلاعت هللاىخر رع نا ىور ال برقلا ربعي مل نم مهنمو مهب نيعتسا برقااىلع

 ةشدملا ىلا اورفف عسوديلع ىلاعت هللا ىلص هتلالوسر مهثعب ةيرسىف ناك هنا امبع
 باصتلاو كتف اناو نوراكتلا متنا لب لاقق نورارفلا نم هللالوسر اب تلف

 ازيمم وأ ارحم الجر الا ىأنيلوملا نمءانثتسالاو أه لعالوئلالاو لاخلا ىل اعا زدحم“ واذ رحم

 الالا ولعفتما ل لعيفتمز وعم نزوو

 نبا نع ةرخ آلا ىف ىنعي © رانلا باذع نيرف الإ نأو هلوق وهو باذعلا نم

 هللا ٠ نم بضغ ءايدقف ل زوحنز زاح نم هنال ازوحمم ناكل

 نم سبل ريعلاب كيلع هللش ر ردنا نم واع هللا ىلص هللال اوسر غرفامل لاق سابع

 نيتفاطلا ىدحا كدعو هللازال كل حصل هقانو نم سابعا | ءادانقلاق ”ىش ود ا

 م ا لإ | تقدص لاق كد_عوام هللا كاطعأ ككل ل

 نيمتح ىنمي «افحز اورفك نيذلا متيقلاذا اونمآ نيذلااهيأإي ف لجو نع هلوق
 ِع 008 1-0 3 3 3

 -_ ىشم فحزلا لصاو لاتقلاف ناد فحازلاو ضعي ىلا مكضعب نيفحا زيد ا

 ضعب ىلا مهضعب نيتفئاطلا ىثم ىممسو ىشع نا لبق ىصلا ثاعبتاكلجرلا رح

 ىنادتلا لبق كلذو اديور ايس ثم اهيحاص ىلا: ةفئاط لك ىدع .اهنال اقحز لاتقلا |

 ١ باعت لاقو لانقلل |

 | ةرخ آلاف (نيرفاكللناو)

 ىنعي 6 رابدالا مهولوتالف قه “ىثلا ىلا اليلق الدق ىشأا فحزل

 مهاوي نمو ءربدو 5 رهظ كو مر ها نافذ مهند نيم زم م«روهظ مهواوب الف

 لاتقل اذرحمالا :لاتقلاو برحلاموب هربد لوبو مزه نمو ىنعي# هربد دموي
 ىلع ةركلا بلط هدصقو مازمالا هسفن نم مودع قب لاتقلا ىلا اعطقنمالا ىنعي

 لحوْنعهلوق ةعاهدراكمو اهعدخو برذ أ اا 1 و اذهو هيلا دوعلاو ئازعلا

 0 نوديرب نينمؤملا نم ةعاج ىلا ارئاصو امضنم وأ ىنمي  ةئف ىلا ازيعموأ

 برهلا تقو :نيلسملا نم مزبلا نم ىنعي هي هللازم بضغب ءايدقف #8 لاتقلا ىلا

 ( ىف ) ( لاتقلاةرحمالا ) امزهنم هرهظ ( هربد ) ردنموب ( ذئموي ) منع لوخ( مهلوي نمو ) نيمزبنم
 تحاوتس ساو عحر ردقف(هللا نه بضع ءابدةف) هن وعنع و هنو رص (ةئفىلا) زاحبوأ(ازنمم وأ)ةر كلل !اَش و لاتقللاد رطّتسم



 يا كي فاملاو 0 ا

 لودسرلل باطالاو:ه سالاوأ برضلا ىلا ةراشا 4 كلذ مهفارطا اوعطقاو |[

 ا فالخ ق-شىف نييداعتملام الك نال قثلانم هقاقتْشاَو امهل متاشم بذل
|| 

01 

 ا هلو تافتلالا ةقيرط ىلع ةرفكلاعم هيف باطاللا كلذ انندلاق ع قاعانا

 ١ ا
 افيعض الجر تنكو عفاروبأ لاقازعو ة 7 افا اد ' هتلادتكرش |
 لضفلامأ حادقلا لا |

 هرهظ ناك ف 8 0 5 ذا ةسلاح

 سلاعوم امتنف ىرهظللا |!
 <” نيةيلار ولا ءادنءف ىحأن اا ىلابهلوتأ لاقف
 مهانيقا ناالاناكنا هللاو ”ىثال لاق سانلالاو_>١ تناك فيكى ربخأ نأ ن اإي
 الاحر انيقل سانلا تملام هتلامماو اًواش فيكاننورسأيو اننولتقب انفاتكأ مهازهمف

 ئّذتَعَو 00

 تنط ىلع

 مدق دق 0 ثرهلاننايفسوبا اذه سانل الاتذا

 انا هلال

 0 ىدح 5

 بهلو ألات هيلءمانققس

 2 ِء ا - ع - 31 .٠ . .٠

 عقاروب | لاق ىثمهلموشالو ىثمهامات الهتلاو ضرالاو ءاهسلا نبي قابل حح لعءاضم

 ةش هسأر تقلف ةيزضه» هتنرضف ةرعخ ادع نم دومع لضفلامأ هيلا تماقت اف

 ىتحلايلعبسالا شاءامهتلاوف اليلذايلوم ماقف مديستع لا نأ ةتحصتست تلاقو رك ١
 سايغلا رسأ ىذلاَن اك لاق سابع نأ نع مدقم ىورو هلتقف ةسال الا كاك ها
 ىوخأ د 21 كس

 هللا لص هللالوسر لامتؤ اذكو اذكدع ةهددعبالو نخل همأ رامل>ردهيلع لادا

 رشع عباسلا ةعاموب د ةىعحبصىف رد, ةمقوثناكو ميركك لم هيلع كنا سو هيلع

 اوفلاخ مهنأب ىني * هاوسرو هللااوقاش مهناب ردبموبرسالاو لتقلانم عقوئذلا

 507 2 3 ءاوسرو هللا قفاشي نم 9 ىلاعتو هناهس لاق مث

 كا ةوذذو# مهب لزن ىناارسالاو لتقلاىلا ةراشا 2 ىلاعت لاقمث * ةمانقلا

 ةرخ لاى مهلهتلاءدعأ ىذلا لح أ اىلا ةفاضالاب ليادعالا كاذ نال اسدلاق ةاحاع ىوعلي

 هي هاوسرومللا اوقاش هناب 8 لبنيرطاخلا نم دحا لكل وأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ١ لقص

 ا هللا قءاش نمو #© تاحلا ل مدخن م ا ةودعلا» نم ةاداعملاك رخ لا 0

 ' دعب ةرح ”آلاىف مهلدعا اع د.عووأ ليلعثال ريرش  باّتعلا دش هللا ْن ناف هلوسرو ١

 ! هريغ وأ 6# هءوقوذف 8 هيلعلد لءفب بصنوأ عقاو مكلذوأ مكلذ الإ ىأ عفرلا |

 / الحر تنكوىردص ىلع كرب مث ضرالا ف برضف ىناة> اغهنروادفةدب دش هبر 2 ىه>و

 ا الحر سايعلان راكو اعو ذاحر رجلا | ناكو ة يس

 ا برضف 2 بهلوبأ عفر ةكمالملا هللاو كلتتاقو ىد ع6 ءر 0 | فرط تعءفرُ 1 ا

 ا

 ا هللالوسراب لاق ساسأا|تر 2 تفك 0 دال سوهان لس و ل ا

 | ىنعي ه# كلذ 9 ىلاعتوهناعس هلوق # ةيوبنلا ةرحفلانم ةيئاثلا ةنسلاىف ناضمر نه

 | قش نعاتاغو 3213 نر 7-52 ةيناحلا اهلصأو ةفلاخملا ةقاشملاو هلوسرودللا

 | هللا نيد اوةاشوا نونمؤملا مي هللأع ءابلوأ اوقاش مهن أءانمم زاعاذهو مهيناحو نينمؤملا

 ةراشا(كلذ) نيعونلا يلع
 ع

 برضلا نه مهاصأام ىلا
 لحاعلا باقعلاو لتقلاو

 منأب ( هرب ًادتموهو

 كلذ ىأ(هلوسروهللااوقاش
 تبدسإ مو.اع عقو باقعلا

 ىهو مهل عىأ م اثم

 لك نال

 فال> قشىف نييداعتملا

 ةاداعملا: اذك و ةّيحاص قع

 ودل |نم ة قدس

 ةؤدعى ادهن الةمصاخلاو

 ق اوان قل مدخو

 ققاشنهو) مصخوةودع

 دي دش هللا ناف هاوسرودللا

 كلذ ىف فاكلاو ( باقعاا

 ركل لو آلآ تاطا
 ىلعةرفكلا كلذ قودحأ

 هلو تافتلالا ةّشرط

 باقعلا مكلذىلع عف 1

 مكحلذ ّ 7-3

 قواولاو (هوقودف

 مهل لاتقلا (كلذ) لصفم

 اوفلاخ (هللا اوقاش مهناب)

 نيدلاىف (هلوسرو ) هللا
 فلاخم (نلاققاشي نمو)

 ندلاىف ) هلوسرو 0( هللا

 (باقعلا ديدشمللا ناف )

 تاذعلا (مكلذ) تقاعاذا

 ايندلاف (هوقوذف ) مكل



 ىرشبلاب(ونمآ ن يذلاوتبث)
 فصل اماما ريسي كلملاناكو

 لوشو لجر ةروصف
 مك رصان هللاناذ اورمشبأ

 نيذلا بولق ىف قلأس )
 .داتاوع(فراا واد
 بءعرلاو فولانمداقلا

 ( اويرمضاف ) ىلعو ىماش

 ةكئالمللوأ نينم ملل سعأ

 اولتاق مما ىلع ليلد هبفو
 ىلاعأىأ (قانعالا قوف)
 اذا ىهىتاا قانعالا

 نسر

 قانعالاقودانال سؤالا

 ماهلا برم ىنعي

 (نان لك متم اويرضاو)
 فارطالادبرب مباصالا ىه

 لئتاقملا اون رضاف ىنءملاو

 برضاا نال ىوشلاو
 ريغ لت 1 عقين أما

 اوعمج نإ مه سماق لتقم

 (اونمآ نيذلااوتيثف) ركسعم

 اورششبف لاشو برحلا ىف
 ةلدضنلاب نا نذلا

 3) فدقاس( قاش)

 | (بعرلااورفك نذل بولق

 هللا ىلع دج نم ةناحا

 اوبرضاف)هباحصأو سو هيلع
 مهسؤر (قانعالاقوف

 نانب لك مهنماوبرضاو)

 هت دم رع را ئرطاا ١

 مهداوس ريثكشوأةراشبلاب © اونمآ نيذلا اوتثف # هارخغ ىجولاءارجاوا
 #« بعرلا اورفك نيذلا بولقىف قتاأس 8# هلوق 5 نوكف ا ءا ةيراسعوأ

 هيف باطخلا ىلدج كلذ م:هنهو اواتاق مهنا ىلع ليادهيفواوتبثف مكعمىنا هلوقل ريسفتلاك . 0 ءلإ* 3 تنس - - - . 8 ٠

 ةكئئالملل نيقلت نانبلكملوةىلا ىتاأس هلوةنا ىلعوأ باطملا ريبغتىلءاما نينمؤملا عم
 اهمااعا ه« قانعالا قوذ وف اونرسذاذإ# اذه ىلوآ مهلا اواوآ لاق هناك هد نينهؤملا نوتشام

 مهباقر اوز>ىا عباصا 3 ناني لك عتق اونرسضذاو 8# 00 اعورلا وأ جعادملا ىه ىلا

 تيدكتااو ةيوقتلاهل_ه ةقكىف اونات>او مموأق ١ رو: ةىأ 3 و 1 نذلا اود 1 0 ٍ

 كلذكف رسشلاب مدآ نا باقىق 4_-سوسولا ءاقأاق ةو: ناط._كثال نأ 6 لك

 ناطيشلا قاليام نبا تاقق ماهلالا ءاةاأىق ةو-ق كيلا

 وه. تدثتلا كلذ نا ىل و تدثتااود ادهف اماهلاو د1 كالا قايافو ةسوسو

 عدلاو همك مك
 ى م [١

 هانعم لبقو نيكرسثملا همم مكلاتش ره تلى مهل مهتنوعمو لاتقلا عم هروضح

 اورشبأ لوقو فصااماما لجر ةروصىف ىثع كاملا ناكفرفظااو رصنلاب مهو رمش
 ناكو فوألا ىنهي 6 بعرلا اورفك نيذلا بواقىف قاأس قل مهدلع م ا هللا ناف

 اوبرسذاف إف نيرفاكلا بواقىف فولخاو بعرلا ىتاأ ثيح نينم ملا ىلعهتلا ن«ةمهن كلذ
 باطخوه ىلقو هلبقاع اعطةنم نوكيف نينمؤملاعم باطخوه لبق # قانعالاقوف
 مدآ ىن لتا32 فرعت ةكّئالملا تناكامىرابنالانبا لاق هلباع الصتءنوكيف ةكمتالملاع

 قانعالا قوفامنال سؤرلا ىنعي ةءركعلاق قانءالا قوفاوب رضاف ىلاعتهل ون كالذهّللا مهملعف

 نوكتف قانعالا ىلع اون رمذاؤ هانعم ىلةوةإدقوةوقانءالا اون رمذاف هانمدكاحم تلا لاقو
 فارطالا ىنهيسا.عنءالاقو لص لكى نع 3 ناثب لكم مما وبرمذاو## ىلءىزء قوف

 نكع ىتا|لاو>الا حالص اهب نال كلذ تيم« نيدبلا عباصأ فارطأ ىهو ةنانب عج ىهو
 لحال فارطالا رئاسزود ند نءركذلاب تدخامتاوديدس هلم عنادب رئامنيس ناناسنالا
 ىلعابرمغإ, ا 0 ةوبر راح السا كسعاهب وللاشاهب ناسن الا نا

 ّق لح دفءاضعالا فهضاوهوزات يرش وءاضعالا قرش اوم و رلاوه»و دس

 ١ ةدر الا د و ناسنالا لًالعدفو نبأ رابرضير عسا ليتنا

 هن برضااوهلحوحالسا!كسم نم نكمت نانبلابزال برا نع ناسا اذك ردك لتظل

 عبنال ىلا لاق اردد دهشناكو ىنزاملادوا ادىل نع ىورذلك كلذ نع لطعت هنام . عطق ةاذاف

 ىريع هلتقدقدنا تفر عف فس هيلا الذال 5 2 رعق وذا هبرضال نيكرسثملا نم الحر

 عش كرتكملا لا هفح يديشبلاندحأ ناو رديمود اه دقل لاق فينح نب له-نعو

 دلال وسر كوم عفارف أن ع ةمركع ىورو ف.سلاهملا لصينا لبق هدسح نعدسار

 سو هيلعدللا ىلصهتلا لوسر مع بلطملا دبع نب سايعلل امّالَغ تنكلاق !سوةيلعهللا لص

 ماكاو اعلا رك تلك . و اها الع لخددق مالسالاناكو

 بهلوبألل ودع زاكو هموقق قرفتم ريثذ ل اذناكوهمالاسأ م ا ناكو مهفالخ ءركيو

 بام لتقم نع رينا ءاحالف ةريغملانب ماشه نب صاعلا 01 ثعبو ردن نع كفك 1

 رد )



 م 07
 ةبانإلاو ث دخلا نمد هنا 9 رهطيلءامءاهسلا نم مكيلع لزايو و ةنعا 1 2

 مه هيأ هشوخوهتسوسوو أها نماهنال ةنانملاىنمي «ناط.شلا زجر ركتع بهذبو 9 ا
 مهرثكأ |ةحاف اودانوءامريآىللعمادقالا ديف وستر فعابيثك ىاوازن مهناىورشطءلانه ا

 "نامل رب ١

 مياغدقو نورصتت فيك لاّوو ناطرشلا مهيلا سوسوف ءاملاىلع نوكرسثملا بلغدقو |

 اوةفشاف هلوسر مكفو هتلاءانلوا منا نوعزتو نيبنع نيثدع نولصت مثئاو ءاملاىلع ١

 اوقسوددودع ىلع ضانحلا اوددتاو ىداولا ىرد ىد المل اورطف رطملا هللالزئاؤ ١

 هيلع تتبث ىتح ودعلا نيبو مهني ىذلا لمرلا دبلتو اًوضوتو اولستغاو باكرلا ||

 ىنا ةكمالملا ىلا ف تيثيب قلمتموأ ثلاث لدب « كير ىحويذا 8 ةكرمملاف تشن |||

 مكيلع لزيز # ىلاعتو هناحس هلوق 6

 مادقالا هيف خوست رفغأ| لفر 0 ,دب مون اولز' نيل كلذو ||

 نواسملا أ اوهلعاوازنفذ 9 ردن ءام لا مهوقي_سدق 0 *لا ناكو تاودلارفاوحو ||

 ناطيشلا مهل سو_سوف شطعلا ماع تلح مهضعب و ثدع مهضعل و ءامربغىلع !

 مكملع لزنيو ىلاعتو هناحسدلوق كلذف رفظلاو رصنلا ||
 ناطسلاو كر ع بهذشو © ةبانجلاو ثادحالان م [!

 اهقوف عش راو اهيلع ذاع داك ىدح طبرلا كلذ نم تاالتما بواقلانا ىنعملا نو ف ْ

 ىحوبذ ا ىلاعتوهناحمسدإوق # ءاقللادنع برمورشلب همدق تال باقلا فرعض

 دمأ نيذلاةكّتالملاىلا ىحوا ىلاعتو هناعس هللانا ىنعي # ركعم ىنأ 00 5

 ةلوزلاو رصنلاب مكمل هءاعحاو ل هيلع ع هللا لص ئن :

)93/ 0 

 || مهب هللا فطا ىلع قوتولاب * مكب ولق ىلع طبرياو © ةسوسولا تلازو مادقالا ا

 31 ىتح بولقلا ىلع طبرلابوأ لمرلا ىف خوستال ىتحرطملاب ىأ * مادقالا هل تبسنو 9#

 | لوقلا ةدارا ىلع سسكلاب“'ئرقو ءجوب لو_ءفم وهو مهتيشتو مهتناءاىف # كعم ||
 أ د اعلل قر راخ ل ال ةزعملا مكحىف 00 ١١كلذنا ليق بسلا" اذهلف ةداعلا نع ْ

 1 د رهط رطملا ىعل 3 ام ءاوسلا نم

 ٠ | ءاملا ىلع نوكرشثملامكبلغدو هللا ءايلوأ متأ و هللاىن مكفو قحلا لعركتأ نوعزتلاقو ا

 ا هناعس هللالزناف ودع ىلع اورهظت نأ, نوح تفيكف نحل نددع نواس منأو ٍ

 ١ باكرلا اوقسو اًوضونو اولستعاو نونمؤملاهنم برشف ىداولا هنم لاسارطم ىلاعتو

 | ةسوسوممنءتلازو مادقالا اهيلع تتبثئىتح ضرالادبلو رابغلا أفطاو ةيقسالا اًولمو ||

 || لوص> ىلءالءلد ناكو كلذب مهدلع هتلانم ةمعنلا تمظعو مهسفنأ تباطو ناطيشلا

 نم راملاب ( هب مرهطل) | 7 2

 | ريصنملكودشلاة لاف طبرلاونيقيلاو رصنلابىنمب 6 كبولق ىلع طبريل وؤلف مكبولق ىف ا
 طبرياو ىنءملاوةلص لعةظفا نوكتن ,أهشيو اول هيلعوسفت طير دقف أ لع َ

 | ءالعتسالا ديفتاهنالقلصب تسيل ىلع ةظفلنا ليقونيةءلانم اهبف عقوأامو ربصلاب مكبولق ||

 | هيلع تتبثككلىت> لمرلاىوقو ضرالادبل رطملاكلذزا ىنمي # مادقالاد»» تو 8 |

 نوكينمنال باقلاّةوةو ربصلاب مادقالا تيبثته.دارملا لبقو باودلارفاوحو مادقالا

 كم فيفحعلاب( لذي و )

7" 5 

 ارطم( ءامءاع-لا نم ركسلع)

 نم 1 ) ا

 8 ودب انااوثدحلا

 ( ناط.كازحر مكنع

 هشوختو مهلا هكساوسو

 ١ شطعلا نم مهايا

 هنال مالتحالا نم 0
 سوسودقو ناط.شلان

 ةبانجلا مم مر تالا مهلا

 ( مكبولق ىلع طبدياو )
 (مادقالاهب تبكي وا ربصلاب |

 تناكمادقالاذا ءاملابىأ

 طبرلابوأ لمرلا ىف خاوست
 هنف نكعاذإ بلقلا نال

 نطاوميىف مدقلاتدشيربصلا |

 لد ( جونذا ) لاتقل ١

 ل كل نمت
 ةكئالملا ىلاكدر ) تشيب

 را كنا

 لزنيو ) مكل هللانم ّدنم

 ارطم(ءامءاعسلا نم ركلع

 تادححأإلا

 52 مكلع بهددو 0

 ةبانحلاو

 هسوكسو ( (ناطيسلا

 ىلع طب ريلو ) ناطيشلا

 مكبولق ظفحلو ( مكبولق

 رطملاب(ه,تيشإو ( ريصلاب

 لمرلاىلع ( مادقالا ١

 تن يح نا

 كب رىح وبذا مادقالا هيلع
 كير مهلأ ( ةككالملاىلا

 (ركسم ىنا) كب رسم لاو



 2 ا تر كتالمل مكلهلئاوه ر أت !ن 0 الملا نم رست 2 كدناأا وسن الو ىأ(هللادنع ا ا

 هرم نم روصتملا و هللادتع هك اول 1 نمالا تنانذألا ؟ عساتلاءز م و مهربعو ةكئالملان

 5--- يي بسب سدس دع لاو ل
 0 هللان نأ هللا دنع نم الا رصتلا ام م #2 مكذو م لحولا نم اع 6 لورتع ' 0 0 3

 ||[ اد رج ١ مود لب

 ا اهلر شال طئاسو اهودنو تبءدالاو حد ءلا ةرثكو ةكئألملا دادماو 3-0 0 03 3 م 0-0

 2 ا م هنا متل 8 ماسلا ةنلع

 دس ذا نم ناث لدن ه# ساعنلا ركشني ذا ه8 اهدقفب هم اوسأمتالو اهنم رصنلا سل ا
 راضايوأ لمجيوأ لمفلا ىتمم نم هللادنعه | اأو نضل: نلشمو أ ةثلان دع زايطإل || ع صو للا 0 5 8 6م. 5 و بأ 5 ودخل 3

 1ك لعافلاو ءانا ةكفعاذلاا ىفلا هتشغا ٠ نم. فقم

 0 2 عفرلاب سصافتلا امو ورعوباو رتشك" نا 00 ءىلاعت هللاوه نيتءارقلا اهفوةرسسملا ىلع ةثامسجت ىف

 2 نعت ىلا مكيشغي هلوق نافذ ىنعملا رابتعاب هل لوعفم وهو هللا نم انم : ةروص تا

 لف نوكتف 000 0 |ءفاةنمالاو ءاتمع كاشغيو نؤسنت | َض

 | ناك هنآل وأ ةناححال اال زاحملا ىلع .ساعنل الف ةريخالا ةءارقلا ع لع ناو ىنغنملا ناتأاوتأد 0
 ١[* اهالول هللا نمذتما ذل تلصخحل دن 3 مهيشغالت فولط ةدشل م ماشغيالنا هقح نم م أ

 هلوقك مهشغيمل

 دورش رافن وهف كبام ٠ انويعىشغينا مونلا بام ظ

 رد مون اواتاق مهنأو لوالاوه مكلاو لاعقللال كلذلاولزن اتا مهنا ققح اذهو ا نملاق."ضحمتلا ىرالاو

 ىنعي 6# هللادتع ع قمر رصتلاامو © ل اح ونعهأو# د مايالان 1 او ا اولتاش مل ملو أ انويلغ مهفلاقةككالملا لبق

 1 كل كتوق ىلع اولكتالو رست اومتف نوم ال اهي ا وع هللأنا || اكو اولتاقملليقومتناال

 ذاودسلا نورك [اغ

 1 5 ك1 ىجعب ه# 21 هللا نأ ةناعالاو مضصنلا هدلعب نام ١ناك هربعإ سالو ٍإ الاو نيكولا نوتشو

 ٍإ

 هلاوحأ عج يف كا هللا ىلعالا كوم ا 1 ملا درعلا ىلع بحا ولا نا ىلع كيش هقو

 000 4 00017 01001 قاوغ ل بلاغا ةيلشألاو ىلع ءريغال مم ىوق | كالهاف فاسو كل
 هه "ع ع

 لاكتو ني هاوذ يع 7 هدايعن معاشي نم لدختو ءاشي نم رسصملا هرمصت و هربب دن ىق ) 0 زعمللانا) بدلا له |
8 3 8 8 

 5 5 5-5 5-5 4 ع 8 3

 لاتعلا اتا 6 هللاد.ع لاق كيفين 3 مودع 7 0 هللا ن 1 ءأ هتئمةتما (ى اشغيذا 00
 ع

 ! هي 1011 لال او هسا مان 0 0 ناطيشاانم ةالصلاىفو: هللا نم ةنمآ وأكد سيذا ن ا

 ١ نمالا ىلع الئلد دندشلا فوخلا تقو مونلا لوصتخر راصق مونلا هذخأيال هنت 0 راع ابوأ رصتلاب بوصتنم

 نيلسملاةإّتو مهددعو مهودع 5 مهفنأ ل اع اوفاخامل 0 ليقو وخلا هلال 1 يش

 ةحارلا مهل تلصح 0 مونلا مهيلع أ اديدشاشطع اوذطءو مهددعو رهددع ةلقو لعاقلاومونلا ( نيالا ١

 مهقح ىنةمعن مونلا كلذ ناكو مهودع لاق نم دكت شاءلاو لالئلا مهنع لازو
 نيتءارقلا لع هللاوه

 اءاف م سالب ام مهمع ةعقد ىلع و ردقو مهلا هلو_صواو 8 0 رعلودعلا م ثرح افيقح ناكدهنال 5
 ملك اومانفةدخ و ةففد نماعنلا عهتلععتو دناهللا ةنعأ ناك مونلا ع نّولا ق و اس همانثع 5 رس 0 نع 5 ١ 93 5 اه و

 و ع
1 

 ,ح

 -_ - 3 ل 6 ]ا
 وسما نرسل د قى

 أ

 2 _ جراخ ىعأ ديدشلا فوحلا ل مظعلا عملا ادهل سا دا لوح

 - 0 *.ل| رم م « | ١ عج ع _ ِ :
 3 نع « هللا :رم يكل ة صاح ةنمأىأا اهلذفع (هنم) تقذل حر وكعرلا عز مون!اودنم | متهاق ىار ردصموأ ل ىلا

 ٠ هَ تي 0-6 )

 ةعزهلاو لدتلاب ميلع مكح (مكح ) هادعأن م ةمقنلاب ( زن نعَدَنلاَنآ هللادنعنمالا ) ةكمالملاب ( رصتلاامو

 ىهو ودعلانم 0ك هنم ) ركأ ( ةنمأ )ءونلاركيلع ىقلأ ( ساعنلا ركب ثفيذا ) ةهنغلاوةرصنااب مل ىحو



 1 لال معا
 5 وو ع"

 ا

 2 ,تنحاذ اا ةفذرا 0 د نام قلل ا .رتم # نيفد سةكتاللا نم فلآ

ينهؤملا مهسفناوأ نينمؤالا اضعب مهضعب نيء.ّموا
 هد را نم ن

1 

 عفان اقوة دفع كلا ءانإ

 .. - . .٠ 0 .٠ .٠ ٠ 0 58 ما |
 كرا كيع دعم اوناك مهنا ىعع نيعيتموا نيءسم ىا لادلا - نليدد سمح بوقعيو

 اا 3 2

 تغداف نيفدارتم ىنمع نيفدتسم هلصاو اههضو ءارلارسكب نيفد مع ' ىرقو«ممقاسوأ
 متلانوأ لطالا لع ار بكلا ءارا تك 2 ناك ا كاد ءاتلا

 فاالاي :دارملان ا: روم وهشل

 3 هلق هللا هلعءحامو 0 اهيلعلدنر رايخأ ىوردقو مهتاتاقم ىف فاتخاو مهنه لئاق نءوأ ا

 مما م 2 ةقأ 1 كيم نعل ىلع اوناك نيذلا

 لاق سابع نبا 0 كاوم لاك ميلا هللا دعا نيفذ ع 32 الكاز م ا |

 لتر ا
 رح هكا اولا كا راظن ذا موري مدقأ لوش سرافلا توحد هقوف طوسلاب

 كلذ ئضخاف:تفيستلا ةيارشإ هاير قعر دفنا مطحدق اذاذ هك ظنف ايقتسم |

 ةيرسض ممم ذأ هلا 0 ريشا نذل 0 0 أف كنك دئمو نيلسملا نم

 ايه اذ ىلاعتو هناعس هلوقو نيعيس نا و نيعيس دئموب اواتقف هنا 1 5

 نمفلاب مكل أدرو اددم كيلا لعرس ىأرعدم ىأب هلضأ 1ع ىأ اخ باجاف |

 لزت هنا ىور اضع مهضعل عن ىعع اضعب ريضعب فدا دب ناقد سح ةكمالملا ا

 ىلع لاجرلاروصيف ةئامسجىف مالسا هيلع ليماكيمو ةئامسج ف مالسلاهنلع لي تك |

 ىتلانا ىورو مهفاتك أ نيباماناذااوخ رأدق ضم متاعو ضيبب ايش مهماع قاب ليخ |

 هللالوسر ىفَح كدعوام كلز 2 هللانا 0 لاأقو هير 510 ودبل هللاطص ا

 يلا نأ ليات نا 1 ل عقتلا هايانثا ىلع هدوقش صرف نانعب ذخآ ليربح

 هبر كل ةادأ هيلع هسرف سأرت هكا ليريح م رد 0 لاك عسوهيلغ هللا ىلك |

 نينح ما ضي مكاع رد مو 3ك ؟ الملا عسب ناك سابع نبا لاق برخذلا دل د ا

 ءاوسايف نونوكي اوناكو مايالان مرد موب ىوسمو:ىفةكئالملا لئاقتملو رضخ متاع
 دعب لاك ةنا | ردد كاهش لف نكَو ةعسر ْن كلام د.سأ ىلإ 0 ىورو اددمو اددع ا

 تدرخ تدا 2000 ءرصضب ىيدو ردس ٠ مويلام 7-5 كلا هرمصل بهذا 1 ْ

 مجااوال مأ ةكئالملا تاتاق له نارع لآ ةروسىف .مالكلا مدقت دقو ةكمالملا هن
 محل[

 مح دحو تلا هد رمد ىذلاق سابع نا ثيدح ند م امل زدد ما اولتاق مم ! 1 00 3 ٍ-
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 ئذدح ا ىف 7 ملا 1 0 ريفنلا عم لهج ىبأة قرف 3و ريعلا عم نايفسىبأ ةقرذ نيتق
1 

 نايقسوب ًالقأ ىدلشس !او قمانب دعو ريبزلانب ة 5 و سايعن. لاق مكلنيتقرفلا |

 لالا ةميطللاب كير

 هيلع ىلاعت هللا لص

 ' ةميطالا ىهو ةريبك ةراحن مهعمو ىرهزلا لفون نب ةم 7

 ىنااغلب ردي نم اسرق اوناكاذا ىتح ةريملاريغزللاو رطعلا لم < ىت

 هل يع نشا و ودعلاةقو لام ات رع مهربخأ و مهلا هباعحأ ٍبدنف مهربخ 78 و

 لقثو هضعب ' فشق. لساتلا يدتلاو اه ومكل ف نأ هلال عاملا ود خاف مهلاومأاسق ٠

 نايفسوبأ عمسالف ابر ,- قلي سو هيلعدللا ىلص ل اونظي ملهنأ كلذو مهضتب |

 ةكمىلا هتعف ىزافئلاو رو مضت را مسوديلعمتلا لست لور د 0

 مضت مودق ل اق 00 ردق باطملادبع تأ هكا تناك دك ل ا مكمك 0

 كلطالادبع نب ساعلا اي أ ل كتشف ان عرفا ميا ةثالثبتكما ١

 تيأرامو اهل لاقةمصمو رشاهنم كموق !ءلتس نأ تنسو ع فة رت 1
 انءلوز ,فناذالا هد وص ىلعاب خررص من ملعب اعاالاب فقو ى> هلربعي ىلع 1 اكارتءارتلا أ

 نانا او دخلا لك مث هيلا اوعمتحادق سانلاىراف ثالثىف مكعراصمملا ردغلا أ
|| 

 دقلهللاو ا عل

 و رق نادال 0 اهلدم خرصف ةيعكلارهظىل !ءهربعب كن د لم 0 مهامن ّ هنوعبلل

 ع

 دخأمم اهلثمخ رضف سد ىلا نسر لع ويسب هن ل مش تثالثف مش 7 1 ىلاردغلاا ١

 توم نم ثدب قباق تصفر | ليك ال فساب تناك اذا ىد 6 تاب ءاذ اهلذر داق ةركا ا

 عم او ابو رل ا نا هللاو ا ىلا لاف ةقافار 0 / ياخ دوألا اهرودنم ر ,ادالو 3 ة

 2 در 0 سايعال اق ص ل ناكوذم ”ءنيديل واا ق ا رخ مث دحالابي نك كل ريع 1

 كي 2 رقد تبدا ىن قعحشب 0 اتفه :ءةيالدبل اااه 85 اهايا هيكتساو دك 1

 الارق د“
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 نوند- مم شل ندم ره ماه نب ل-هحواو 0 تديلاي فوطأ تدمعف س

 « لاشالاةروس ٠) م

 م مهريعل شض ىعدق هباعحأ ىف ١ ادغنا مهراحو مه رفنتسإب اًسشيرق قاينأ هسأو ١

 ١ صاعلانب ورع مهنمشيرق رافكن م ابكر نيعرأف شيرق ريع ىفمأشلا نم برحنب |

 ماعاد دب ( نيام كاع

 !سوديلعهللا لصدتلالوسر

 مهلادحو نورمدنب مهاب
 الاانحورخ ناكاممهلوق

 دعتسنلاتل تاقالهو ريعلل

 لاقتقلا ممتءاركل كلذو

 تول 0

 0 ظخم

 راسي مهو مهعزف 3 ٍ

 5 وطلال

 ىلءقاسيو لتقلا ىلا لتعب

 دوام وهو توملا ىلاراغضلا

 ك.شيال اهلا رظان هيايسال

 ةلقا مبفوخ ناك لءةوابيذ

 ةلاحر اوناك ناو ددعلا

 ناسرافالا مهيف ناك امو
 ىدحا هللاوؤ دعي ذاو 7

 تو ظتفدا (١ نيتتناطلا

 ناثلوءفم ىدحاو رك ذاب
 ىدخا نم لد ( ركلاجنأ)

 ريعلا امهو  نيتفئاطلا

 هللا و دعيذاو ربدةت'اوريفنلاو

 مكل نيتفئاطلا ىدحانأ

 كنا مهي ((نيتتام دعب (

 اناا ساكو عنصتال

 انعااك ١) كلر كسأ
 مهو توا لأ قوداس

 ذاؤزر هلا( نورظن

 (نيتف“ اطلا ىدح|هللا دعي

 ركسلاو ا رقلا قحنلا
0 



 قا( قا ىفكءولداحت)
 هللالوسرهمف اواداحىذلا

 ريغنلا قلت سو ةيلع هللا ىلص

 ريعلا قلت ةيلع م 5 راثال

 كتوم (نواداجم )
 برحلاف ( ق-ملاىف )

 || ريغ لواذو بعص لكى ع ءاجتلا ءاجملا ةكملهاإي ةبمكلا قوف لهج وبا ,ىدانف ةكم |

 "يل هناعإ الا كيو |

 ,اذهو رحلا لحاس ىلع تضمدق ريعلانا لاقو مهيلع درف ريعلل انج نا انآ هل هاج ا

 لص هللا لور بضغق ودعلا عدو ريعلاب كبلع هللا ود راياولاقف لقادق لهحوا ا

 نب دعس ماق م اتسحاؤالاقو امهنع ىلاعت هللاىخر رعوركب ونا ماقفإسو هيلع ىلاعت هللا |
 لحر كنع فاخنامنيباندع ىلا ترسول هللاوفديف ضماف كسا رظنا لاقف ةدابع أ

 انال تيبحاام ثيح كعماناذ هللا كسا ال ضدأ ورع نب دادقم لاق مث راصنالان م |

 نودعاق انهه انا التاقف كبرو تنا بهذا يمول ل اًمارسا ونت تلاقاك كل لوقنال |!

 ىلاعت هللا ىلص. هللا لوسر مسبتف نولتاقم امكمم انا الئاقف كيروتنا بهذا نكلو ا
 دقو مهددع اوناك مهنال راصنالا درب وهو سانلا اهيا ىلع اوريشا لاق مث (سوديلع |

 نا قوحمت مهرايد ىلا لصي ىّتح همامذ نم ءآرب مهنا ةبقعلاب هوعزاب نيح اوطرش |

 انديرت كن اكل لاقف ذاعم نب دهس ماقف ةندملاب همهد ودع ىلع الا هترصن اوربال:|

 تدراامل ا 1 نماق ةعاطلا وعم بل لع انقسا ومو اند وهع كلذىلع كانيطعاو ا

 :[| هاداتق ريعلاب كنلع هل لبق رد قي عرف ال م مال_بلاو ةالصلا هيلع هنأ لقو موقلا |
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 ٠١ خل اك ٌ 1

 م 0 00 لأ نبو رعونايفدو نأ مهند 1 ار نوعبراأ يعمر يطع ا اهمفو

 أ ١
11 
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 | '' هناع نلاعت هللا ىص هللالوسر مالسل ا ةءاع ليريح ريحاو ماشه نب ورمو لئوت نا

 |( لها ربخلا غلب اوجرخ الف لاخرلا ةلقو لاملا ةرثكل اهيقلت ممعاف نيلسملا ربخاف سو

 تنب ةكناع ثالثب كلذ لبق تأردقو ادبا اهدعب اروحلغت نل دم اهباضانا مكلاوما
 تيب قس ف اهب ٌقلح م - للا خا مخ راج املا نم كن العنا تلطملا دبع

 ' ىضرتام لاف لهحابا كلذ 5 و ساس ان ها

 مهيىضمو ةكم لهاعيمجي لهجوبا جرخف مهؤاسن تان ىدب اوأت نأ مهااحز

 هللا لوسر ناكو ةنسااىف امو مهقوسا هيلع عمتجم برعلا تن ءام وهو رد ىلا

 نيتفاطلا ىدحايدعولاب مالسلاهلعليريسهءلعلزتف نارقد ىداوب !سوديلع هللا ىلص

 012 لاتقل اناث ذ اله يصب لاقك ها[ هنف زاشتتلا» | قيرق امأو ليلا اما

 قطاوه هب تئحامناان دهشو كانتدصو كبانمآ دق انا لاق لحا لاق هّللالوسراي
5324 

 ا تاع ا كت :انمط هديك 0 اذه انن تضرعتساوا قحلاب كثعب ىذلاوف

 هللا لعلو ءاقالا دنع قدصب ركلادنعربدااناوانودع انب قلت ناءركتامو داو لجر

 ةكرب ىلع اوريس لاق م هلوق هطشنفىلاعتهللا ةكرب ىلع ان رسفكنيعهنرشامانمكنرب

 00 لا رظنا ى : اكلهنلاو نيتفئاطلا ىدحا دعوت لاهل انا ساق كاسل

 و نيتفاطلا ىدحأ هلدعوهللان ال لاقف 5 مل هأ لاقف مصيال هقانوف وهو سابع

 راهظاب داهملا كراثباىف ه# قلاىف كنواداجم ه8 هلوق مهضب هركف كدعوام' كاطعا

 اولاقو كلذ. او_هرأ م5 لاتقلاب اونهأ امل نينم وانا كلذو قلو كنولداحن 0
 |  مهلادج كلذف ريعلابلطلانجرخ امتاو مهلاتقل دعتسنف ودعلا قتلئانأ انلعتمل 6 1 6 -

 6ع دعب )



 بع
 4 ١ اس ساس

١ 0 

 0-0 تسول صايل مم لاح قدح 7 2 تب ا جو ما اين 5002 ا ا كك ايل

 ع

 ربداو مدلسلاةب لع ىلا ليربح رنحاق نانفسونا م :

 ” يدك ةكم ل لدا ميم لهجوبأ جرذف كلذ نش رك اوحرخا اف موقلاةلقو ريل 2 ريعلا قلت 00

 أ اهعمو همن 1ع 6 انا امو ماكل : ماكل نوع هعبر هءاوص

 تنىلا هعما رع ناموا نان ككاو لعاشلا كن طبتدعأ رخل ]ف رغنلا .ةلو قل 0 2
 2 رد 0 مال ل اي رت اا ل ا ا لا و ىقالراسلا ل قاد

 ىدحا ,كحدعو هللا نادي لاذ مالسل ا هلع ليربح لزتوةنسلاق 2 وس ١ مهقوسأ م كيف عمتج برعلا تناكع 9

 3 ع

 لاقو هبامصا!_بوهيلع ؛؟ لاقنالاةروس ١ هللاىوصىتلا -# وة رفح راشتساف اشيرقاماو ريعلااما ن
 ريفنلا مأركلا ا
 اناوحلا كلا لا ااوااق

 0 ريتا 0 فاو 4 كِحاَر أ اكلم مهتهار 1 نا هر

 هتاعدتلا لص لوسرلاوهللت ترن لافنالا ع لوسرلاو هلل هلوةىف ردقملا لعفلا رد

 اهنال ةندملا ىنع كتي نم كير كحارخا تابث لم اناس مهتهار 5 عم سو

 « نوهراكل نينمؤملانم اعرف نأو 3 مهتهاركمم اهيف هتي 5 ا هرجاهم

 هحوربم او ودعلا ءاقا نم

 لحاس لع تضم دقرعلانا ماشلا نم تابقا شيرق ريع نا كلذو ا 5 0 كدر | 2 لاخلا مقاوم ى لاف مولع كدر ّ مو
 مك يي

 م ناو لودر رلاو هلب لافت الأ لو هردش دربملا لاقف وهام فلكل 82

ٌّ 
 دق لهحو أ اذهو رجلا

 الر أ اوال لافنالا ف كنررغال ضما هانعم لدقو اوهرك ناو قلاب كتي نم كير كَحرَدلا
 ودعلاعدو ريعلاب كاع

 ا
 ا ا
1 
ٌ 
 ا

| 
 نو-هر 6 مهوريهلا ب مكالق] تريلا نم جورخلاىف كب ل كما اوه

 ىلص ع جارخا نااك مكلريخ كاذ ناف مىس تاس هللاوشاف ةانعم ليسا

 1 ع-حاروه ل مكنم قير ههرك ناو مكلريخ وه قٌابهتي نم ماسو هيلع هلا

 مهر دبع تاحرد مهل للاعتو هنامس لو يلا

 رفظااو رعدتلاب لع ولا 2 قلاب كتيب نم كيدر كد را ىلاعت هللا زف 3 7 !

 0 85 5ع 1ع قحاب كت»ن *ىم كر كدرخأ م هريدقت اهدعب اء 0 نعلق ا

 ىلع ىنمع فاكلا ليقو هنف كنولداحتو لاتقلا نوهر 5, كاذك مهنم

 ىلا بضع دنع ماقف

 ركب وبأ عشسو هيلع هللا لص
 22 كافر ع قدح تاح .دلاب نيئمؤملا هللادعو هريدشت

 ةدابع نب دعس ماق مث انسحاف
 ١

 صضماف كيها رظنا لاف

 ندكلا ترش از هتلاوق
 هرادق مدقلا قدع فاكلا لدقو ْى 22 كذاك قحاب كَ 3 نم كب 2 كدر ل ىذا |[

 ىنعع فاكتا لو قدا كتواذدا هاو>و كتر نم كبر كدر ئذلاو

 جارخنالا اذ ءازللا لبق قال كيوم كير كر اند كر
 أ وه جارخالا اذه دارملا نيرتسفملا روهج لاقو ةرلل ةنيدملاىلا ةكمنم ةحارشلا

 لحر كنع فاخحئامنييا

 دادقملا لاق مث راصنالا نم

 هللا كك مال ضماؤرعن.ا

 تيبحا ثيح. كءهاناف

 ون لاق يك «كل لوشال

 بهذا ىسوملا لمارسا
 انههانا الئاقفكرو تنأ :

 هللال وسر كصف ىرطتانم نبع تمادام نواتاقه 0 ا 0 امكعنانأ الئا_قف كىروتن 0 ونود

 ءانضلل هتضخق رعلإ[ذهات تدرءتساولق 1 عدلا ىذ تاور راسنا لنشر نا ويس وددت

|| 0 

 ةتدملا ك ف1 كا ل يدا كبير كل 53 ءاتعمو 0-00 ةندملا نم هحوردح "

 # نوهراكل نيتمؤملا نم اقنرف نأو 8 نيكرشملا بلطا ىحولاب ىنعي قالا
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 3 بعرض
 يدلل و ما ودع 2 مهحالا- 2 0 م ددع ةلقل 0 ءاو لاتتقلل 0 |

 هللا ةكرب ىلع اوريسلاق مدعسلوقدطشن واسوديلع هللا ىلكهللال وسر رفف هللا ةكرب لعانرسفدحاو لحر 500 !

 هلوقل مهضعب نم ةهاركلا تناكو موقلا عراصممىلا 006 7 هللاو نتغاطلا ىدحا ىندعودتلا ناذ اور

 اونوكينأل متحو اداقتعا كلذاوه ركن وقفانم من لمتح هللاهج رروصتمو بأ عشا لاقن وهزاكل نيش ملا نءااش 1 ,
 ه|نيبهأتمريغ منال عبط ةهارك كلذ نوكيناونيصاخت

 اال ) نو_هراكل ني_ئهؤملا نم ) ةفئاط (اًشرف و ( برد ا

4 
 ميال
 ف



 ) تاحرد مهل ١ دلل

 ضب قوف اهضعي بنا سمع

 مورد ع 0 لا ردقىل اع

 روغم 5

 كووح وع 0

 آم ) ىف فاكتا باسملا
 ع

 ر كدا

 عم تتباو لوسرلاو
 تاكل اناس مهتهار 5

 كتيب نم كاياكب رجارخا

 2 نودراك رهو

 ةندملاوأ ةندملابهتيبددرب

 ةيكشو رد اهناءالافم

 اهضاخخلاب

 هتك اش تدل صاصتخا

2 

 ةندماانم ( كتيب

 لاَشو نآرقلاب ( قحاب )

 ل 0

 مهلاماب اهنوهرا ةنذا ا 5

0 
 هأ مهل 2 اقدح هللاديعوه مهل ردصحم

 و

- 

7 - 1 
 5 ة|زنم واع و ةعارك 2 مهاد ر دنع تاعرد

5 5 1 2 
 هددع عطقمال ةنكلا ىف 8 مهادعا م مر 5 3 م42 ا كك 2 ل 3 ةرفعم و 5

 يس نر ه قحاب كتي نم كءر كح رخا اك ف هدما ىهتشالو

 مهمانأىر ا داق هذ لا موق تلحودللا نإ دأ نيذلا نونمو 3 اع ةلوكن 5ظ-2 0

 ._ اولاعف موَعلاَن |نمائاتف م وقاتسقلف رقس قاتك ةمقلع لاوو 0 الأ

 0 راق لاق | ولاق اع ءان بخاف دوعسم ب هللاددع انمتل ىتح مسام

 مهل 1 الع لاق أش نيناع
 احد رز 57 عوم 8 مل ايقس

 0 31 مولا

 درت مل انلق م

 لاكو 1 1 مث ني_مؤملانا مثأ ةئللا لمآ نْدأ

 فصش نما دعف ةنلاىف هلادهشي مل مث هللادنع اقح نمؤمهنا ع

 كررتتلل هللاءاشنا نم ٌومانأ | اناوق نا 0 الا

 ىطقلا للا عم لتحل مكب هللاءاشن أ اناو اسوفءاع هللا لص هلوق وهذ كذللال

 ناعإلاب هل متخاذا الاا>انم ومن هوكي ال نع ولا نأ ش وبقلا لهاب قحالهنا
 2 اذه وذ هلع ت تام و

 ََك

 دا لا دك ولا
#2 . 6 

 ءاكلادح ولا

 0 تلا | كيلك تن ولا دنع هللا ل 1 كوش نأ

 محو لوقلا اذه نأ اد ًأباحأو 0 8ءاذا ىلا 5 اةعالا اذه فرص دارملاو هللاءاشنا

 هللا ىخر ةقيشو يأ نادحأ لالدتسان 00 5 دللا ذر قفاشلا مامالا ناعما

 1 ١
 مط -

 نسب قر علان اب كللاءاتت ناك 3 روم 3 لوش 0 مهاوش 3 ىلاعت

 لع هلاح توون ن ناعالان | اكرحخ 31 0 دؤصو سو 0 انم وم 0 ناكنالا فدضصو

 0# |١
 لعق 5

 ناف ىلاعتو لو يحس هنأ

 وهو ناكلا ةحوأا نع ب اكد 5 امهدن قرقلا ل ا او ةعاللا
3 
22-7 

 ع

 كناو |
 تاددعلا كلان نيفوصو 6 1 01 0[

 دّقال

 نينمؤم موكب مهل ركح دف اقح نونمؤملاره
 نينمؤم منوكب ةيآلاىف ةروكدملا

 فاصوالا كل ردّشالو ةسلا ىفاصوالا كلت اونأ اذااقح
 : ىنأم نا اضيأ لوقت ن و

 نكلو انقح انو

 تاجحرد مهل 0 لجو نعدلوق ع هنأت ةكرارسأو هدارك عاملا واح كلذ لع ردشال
 أ

3-1 - 

 ةقيقشسا ىل 0 نإ ك-

 ّن عج | ىلع ء.اك تع

 ا تكاواعحت نينمّؤملا 9 صضءعب ن "يه عوعلا م , دنع ع

 تاجحترد نال ةنكلاق مهناح توا م ادهلف صوالا كات دخالا ىف

 عيبرلا لاقو مهلامماي ام نوري ةنخلا تاحرد ءاطع لاق لاعالا ردق ىلع 7

 نيعبس رعتملا سرفلارضح نيتحاردلا نيام ةجرد نوعبس ةئملا تاحر دن نا
 ةحرد ةئام كل 2 اا ا هللا ىلص هللا لور لاق لاقةربره ىب ًرعو م

 هللا لص ىنلانا دعاس ى

 مهتعسوا نهيدحا ىف
3 

 - / .٠ ِء 3
 ةنحاق مهيأ دعاام ىعل مر 5 رو 3
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